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resumo
Pouco tem sido estudado sobre a produção de apartamentos na cidade de São Paulo e a
evolução de sua espacialidade interna. Nossa pesquisa pretende fornecer dados inéditos,
oferecendo novos elementos ao discurso arquitetônico ao relacionar estes espaços de habitação à
evolução dos modos de vida da sociedade ao longo do século XX. O trabalho apresenta princípios
de organização do espaço doméstico das habitações coletivas verticalizadas, produzidos na cidade
de São Paulo a partir dos anos 1910, analisando unidades e edifícios, suas diferentes tipologias,
avaliando as possibilidades de agenciamentos espaciais, em função das solicitações emergentes de
seus usuários.

abstract
Little has been studied about the apartments production in São Paulo city and the evolution
of its internal spaces. Our research intends to supply unknown dices, offering new elements to the
architectural speech when relating these housing spaces to the ways of life evolution along the
twentieth century.

The work presents domestic spaces organization principles of the vertical

collective housing, produced in the São Paulo city from 1910 decade, analyzing units and buildings,
its different types, evaluating the space agencies possibilities, based on the emergent requests of
its users.
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introdução
E m meio à revolu ção tecnológ ica que e stamos vivendo, às transformações
dos paradigmas cul turais, soc iais, polít icos e econôm icos, vemos uma cul tur a
marcada “pela variedade de modelos, pela velocidad e das mudanças, pelo fugaz ,
pelo transitório, e p or uma série de ind eterminantes qu e faz em com que todo o
processo acabado, herméti co , se conv erta em obsoleto a ntes mesmo de ser
colocado em práti c a” . 1 Seremos, num futuro muito próx i mo, uma sociedade
hipercone ctada, ond e parte das atividad es diárias tem lu gar no que se batiz ou
como c iberespaço, na qual os a conte ci mentos – indiv iduai s e c oleti vos – têm
repercussão ime diat a em nossas vidas. U ne -se a isto o fato d e vivermos de forma
multíp lic e, onde mui tas de nossas at ivida des se faz em simu lta neamente a outras.
A cé lebre frase de M ies van der Rohe 2 “a habitação de nos so tempo não
existe. Con tudo, a transformação do modo de vida exi g e sua realiz ação” , de
1 9 31 , nos remete a o questionamen to d a produção arqu itet ônica do sécu lo 2 0 .
Novas tecnologias de informação, novas formas de organiz ação do trabalho,
sociabil idade

e

formatos

familiares

associa dos

aos

nov os

modos

de

v ida

experimentados na c ontemporaneidade, têm sido, freqüente mente, atendidos po r
espaços

cujos

pro gramas,

em

certa

medida,

baseiam - se

em

necess idade s

identif icadas na B elle Époque do século 1 9 . Fatos como as transformações do
grupo familiar e a p ossibil idade de ut ili z ar a habitação como lugar de trabalho,
faz , ou deveria faz er parte da con cep ção dos pro jetos c ontemporâneos? U ma
resposta, no sentido de nos alertar: “o r edesenho dos espaç os de morar parece
estar sempre fada do a

acompan har, com atraso

–

da do o óbvio caráte r

predominantemen te estático do es paç o físico do habi tat – as mudanças da
sociedade e dos modos de vida, cuja essência é eminentem ente dinâmica. (...) Se
a arquitetura se apr esenta, cada vez ma is, como uma at ivid ade mul ti disc ipl inar e
coleti va, a habitação, enquanto um de seus principa is obje tivos de estudo pode
derivar, finalmen te, para z onas mais e mais inc ertas, turb ulentas e plenas de

1

Orciuoli, A. Novas formas de habitar. A experiência do tempo na arquitetura contemporânea.
Revista Arquitetura e Urbanismo, nº 101, São Paulo: Pini, 2002, p. 62.
2
Publicado em Die Form nº 7, junho de 1931. Citado por Quetgla s, J. Habitar . Campinas: Revista
Óculum, nº 7/8.
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dinamismo, suje ita que está às mais diversas mudança s traz idas por novas
variáveis” . 3
D iante de tantas transformações, vislu mbramos, já no ano de 1 9 95 , a
possibil idade de est udar e entender a produção da habitação no Brasil - suas
condic ionantes, parâmetros e so luções -, através de nosso tr abalho de gradua ção
intitu lado ”Três mo mentos da casa: o b urguês, o moderno e o cy bernéti co” . Ta l
pesquisa só fez aumentar nosso desejo de conhecer mais e mais informações e
estudos sobre hab it ação. Neste sent ido, buscamos conc iliar a realiz ação de u ma
pesquisa de M estrad o na área junto ao i ngresso no g rupo d e pesquisa Noma dsu sp 4, que, j ustament e, procurava respon der a muitas de noss as perguntas.
A problema tiz ação mais ampla de noss a pesquisa ev idenc i ou - se à medida
que realiz amos um breve histórico da habitação. Inic ialm ente, observamos a
multifun cionali dade da casa medieval – espaço por excelên cia de sobreposi ção
de funções -, no qu al o grupo dom é sti c o extenso rea liz ava várias ativi dades em
um único cômodo. Tal sobreposição parece estar fadada à extinção, com os
iníc ios da funciona liz ação moderna, expressos durante o Renascimento. O
estabelec imento da realiz ação de algumas atividades em cô modos de terminado s
teve

sua

concr etiz ação

na

segunda

metade

do

sécu lo

19,

expressa

pela

consolida ção da família nu clear como modelo de fam íli a moderna e pela
triparti ção da casa em z onas estanqu es e com partimen t adas. E ntretanto, n a
habitação modernis ta, expressa p elo Inter nacional Sty le , observamos que a
funcionalidad e dos espaços é levada ao extremo, atrav és da bi part ição d os
espaços

em

usos

noturno

e

diurno.

Hoje,

analisando

nossas

habitações,

verificamos certa in compatibi lidade en t re seus espaços e as novas dema ndas
expressas pelos nov os modos de v ida da sociedade.

3

Tramontano, M. Novos modos de vida, Novos espaços de morar. Uma reflexão sobre a habitação
contemporânea. Paris, São Paulo, Tokyo. São Paulo: FAU-USP, Tese de Doutorado, 1998, p.370.
4
Este trabalho insere-se em uma linha de pesquisa mais ampla, em curso, sobre o tema Habitação
Contemporânea, sob a coordenação do Prof. Dr. Marcelo Tramontano, desenvolvido pelo Nomads Núcleo de estudos sobre habitação e modos de vida , do Departamento de Arquitetura e Urbanismo d a
EESC-USP. Diversas pesquisas realizadas pelo Nomads têm como principal objetivo o estudo e a
produção de alternativas espaciais e tecnológicas àquelas comumente utilizadas no projeto da habitação
brasileira, procurando rever esses modelos convencionais, fazendo um questionamento de seu desenho
em relação às novas necessidades da sociedade brasileira: seu novo perfil demográfico, seus modos de
vida emergentes, a diversidade de composição de seus grupos domésticos.

6

apartamento metropolitano habitações e modos de vida na cidade de são paulo

E legemos a modali dade de habi tação metropoli tana Apa rtamento para
realiz ação da pesquisa efetivamente. D ados nos mostram que tem aumentado o
número de pessoas que escolhem o a partamento como moradia – em 1 9 9 4,
1 2 ,6 % das famílias moravam em apartamentos, dado que s ubiu para 1 7 ,9 % no
ano de 1 9 9 8 . 5 Nos intrigava a evoluçã o da modalidade e de que forma os
edifíc ios co leti vos v ertical iz ados de hab itação atend iam às novas demandas da
sociedade.
P retendemos,

com

esta

pesquisa,

analisar

o

espaço

doméstico

do

apartamento metropolitano paul istano, s uas diferente s confi gurações produz idas
ao longo do s écu lo 2 0 , com suas poss ib ilidades de agenc iamentos espac iais e m
função das solici tações emergentes , e sua contextu al iz ação. E m relação às
classes soc iais enfocadas optamos por exclu ir a habitação de interesse soc ial,
cuja anális e depend ia de métodos, fon t es e bib liografia es pecífi cos e bastant e
distintos dos ut iliz a dos na análise da pr odução comer cial.

metodologia
Buscamos combinar três tipos de da dos: a produção da arquitetura
comerc ial, e també m algumas conside rações pertinen tes das transformações
urbanas;

os

modos

de

v ida

da

soci edade

e

os

ind ica dores

gerais

sobre

referente

cinco

temas

apartamentos, inc lui ndo a legi slação.
O

trabalho

envolv eu

pesquisa

bibl io gráfica

a

básicos: história e teoria da arquitetura e do urbanismo, modos de vida da
sociedade

brasile ir a

e

pauli stana,

d ados

estatíst icos

e

índi ces

sobre

a

modalidade, his tóri a da cidade de São P aulo e process o de vertical iz ação na
cidade. Já na revisã o bibliográfi ca, nos vimos diante de a lg uns problemas. Se, de
um lado, a quantid ade de trabalhos, li vros, publi cações so bre a cidade de Sã o
P aulo era extensa, d e outro, raros eram os casos de bib liogr afias que se referia m
à produção de apartamentos, princ ipal mente no que con cerne a análise do s
espaços internos. E xcelen tes trabalhos tratam do processo de vertical iz ação -

5

Fundação Seade. Pesquisa de Condições d e Vida – PCV. Citado por Jornal Folha de S. Paulo,
10/10/1999, caderno 5, p. 9. Os dados se referem à Região Metropolitana de São Paulo.
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uso do solo, evoluçã o do preço da terra, dinâmicas do mer ca do, etc -, de grande
importância para nossa pesquisa.
P aralelamente à pesquisa bibl iográfica, realiz amos um lev antamento de
dados relativos à m odalidade nos órgão s: IBGE (Inst ituto Br asileiro d e Geografi a
e

E statísti ca),

SE AD E

(Fundação

Sistema

E stadual

de

Análise

de

D ados),

E M BRAESP (E mpres a B rasileira de E stud os de P atrimônio), E M P LASA (E mpresa
P aulista de P laneja mento M etropolitan o S.A) e SE M P LA (Secretaria M uni cipal d e
P lanejamento).
P ara

elaboração das análises, monta mos um banco

de

dados sobre

exemplos da moda li dade produz idos na cidade de São P aulo de 1 9 1 0 a 2 00 2,
constitu ído de informações diversas e peças gráficas. A montagem deste banco
de dados contou co m a colaboração de vários membros do Noma ds, bolsistas d e
inic iação cien tífi ca financiados pela Fapesp, CNP q e FIP AI. 6 Sistematiz ou -se um
grande número de unidades habitac ion ais com configuraçõ es bastante diversas .
Num total de 4 8 2 projetos de e difí cios de apartamentos, b uscamos cont emplar
tanto a produ ção conceb ida por arq uitetos r enomados, quanto os pro jet os
desenvolvidos por p rofis sionais do merc ado imobiliário, d ito s comercia is. A cada
um dos proje tos co rresponde uma fi ch a técni ca (arquivo x ls -E xcel) onde estão
discr iminadas

suas

caracter ísti cas,

autores,

datas,

fontes,

local iz ação,

proprietários, áreas , quantidade d e p avimentos, u ni dade s, tipo de a cesso e
informações d iversa s sobre as uni dades e as áreas col etivas dos edifí cios.
D esta forma, é possível o cruz amento de informações de tod os os projetos,
agrupando -os de acordo com caracter ísti cas semelhant es, o que possibi lita a
identif icação de fa tores important es no processo de de senvolvimen to dess a
modalidade de habi tação. A i mportânc i a do material cole tado deve - se, antes d e
mais nada, aos entraves enfrentados no processo de coleta, à dificuldade de
acesso aos arquivo s públi cos da c ida de de São P aulo, à deterioração e m á
conservação

do

m aterial

en contrado,

além

da

impre ci são

e

da

falta

de

informações t écni ca s em ge ral. D e mod o geral, as pesqui s as sobre arqui tetur a
paulistana desta época costumam enfocar a produção de arquitetos escol hido s,
6

Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, CNPq – Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FIPAI - Fundação para o Incremento da Pesquisa e do
Aperfeiçoamento Industrial.
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privile giando e difí ci os públi cos e obras de ma ior porte. No campo dos espaços
de habitar, o olhar tende a ser mai s su perficia l, explorando apenas aspectos do
cresc imento e da ve rtical iz ação da cidad e, ou grandes eixos de desenvolvi mento
históri co.
O trabalho se estrut ura da seguint e for ma:
Capítulo

Período a que
se refere

Localização
da abordagem

Principais assuntos abordados

1. Apresentação
A
partir
do
século 15 até o
século 19.

Europa - Paris

Passagem
do
século 19 para
o
século
20.
Principalmente
décadas
de
1910 e 1920

Brasil
–
São
Paulo
e
algumas
referências do
Rio de Janeiro

4. Apartamento
Modernista

De 1930 a 1960

São Paulo

5. Apartamento
Contemporâneo

De 1970 a 2002

São Paulo

2. Apartamento:
origens?

3. Apartamento
Belle Èpoque

da

6. Considerações
Finais
7. Bibliografia

9

 Referências da origem do termo nos
palácios;
 Considerações
sobre
habitação
no
período citado;
 Desenvolvimento da tipologia do Hôtel
Particulier, sua influência na casa burguesa
oitocentista;
 Apartamento
haussmanniano
e
a
concretização de um modelo de morar.
 São Paulo na passagem do século –
modos de vida, transformações urbanas e
dados gerais;
 Algumas reflexões sobre habitaç ão na
cidade no período;
 A transferência do modelo parisiense
oitocentista de morar para o Brasil e para
São Paulo;
 Análise dos primeiros apartamentos na
cidade.
 São Paulo nos anos citados – modos de
vida, transformações urbanas e dados
gerais;
 A verticalização da cidade;
 Os estilos modernizantes;
 O International Style – alguns exemplos e
análises da produção de apartamentos;
 O movimento modernista no Brasil alguns exemplos e análises da produção de
apartamentos;
 A concretização de uma tipologia de
morar.
 São Paulo nos anos citados – modos de
vida, transformações urbanas e dados
gerais;
 O Brutalismo Paulista – alguns exemplos
 Análise da produção de edifícios de
apartamentos na cidade – identificação de
tipologias;
 Modos de vida transformados – reflexões
sobre a nova realidade familiar e individual
da sociedade brasileira;
 Depois do “tipo” – reflexões sobre os
últimos lançamentos de apartamentos na
cidade.
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Espaços setorizados e compartimentados, que caracterizaram, notadamente, a
residência

burguesa

européia

do

século

19,

constituem,

ainda,

o

cotidiano

arquitetônico brasileiro, apesar de uma redução da quantidade e da área dos
inúmeros cômodos das antigas ca sas. Entretanto, esta tripartição da habitação, em
áreas social, íntima e de serviços, tem suas bases no hôtel particulier francês do
século 16.
Através da leitura de projetos emblemáticos, pretendemos demonstrar a
evolução da chamada tripartição burguesa da habitação, desde a villa renascentista
passando pela tipologia habitacional do hôtel particulier francês do século 16, até
apartamentos da Paris haussmanniana, na qual se consolida o modelo, encontrável em
todo o mundo ocidentalizado, incluindo partes importantes do Oriente.

da idade média ao século 17
Se nos reportarmos à Idade Média, nos depararemos com um quadro
habitacional totalmente diferente do nosso, sob certos aspectos, e, no entanto,
tristemente semelhante, em outros. Os camponeses pobres viviam em casebres de
apenas um cômodo, desprovidos de cuidados higiênicos elementares, com muitas de
suas crianças não vivendo com os pais, mas trabalhando como aprendizes ou criados.
Os nobres viviam encastelados e os burgueses, em grandes casas. Todos eles
mantinham relações distintas das atuais com suas cas as, já que as noções de
privacidade e conforto, tão intrínsecas ao século 20, naquele contexto tão diverso não
existiam.
Até o século 17, a casa era um lugar público e não privado, nos dizeres de
Witold Rybczynski. 7 Os cômodos eram multifuncionais, onde s e misturavam trabalho e
moradia, acomodando grandes grupos familiares, de ás vezes mais de duas dezenas
de pessoas, entre parentes, agregados e empregados, vivendo juntas, dividindo o
mesmo espaço, muitas vezes a própria cama. Situação corriqueira não apen as nos
casebres mais pobres, mas nos palácios dos nobres e na casa burguesa, o que
demonstrava

a

normalidade

dos

fatos.

Os

poucos

móveis

utilizados

eram

considerados apenas equipamentos e não posses importantes. Um único móvel tinha
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várias funções (sentar, deitar, servir de apoio às refeições...) e, em razão desta
multiplicidade, haviam de ser desmontáveis e portáteis. As diferentes funções da casa
eram conciliadas, deslocando-se os móveis, conforme a necessidade. 8
Nos últimos séculos de Idade Média europé ia, a palavra conforto ainda não
tinha seu sentido atual. Segundo Rybczynski, sua raiz latina, confortare, significa
fortalecer, consolar. 9 Em inglês, Comforter representava o Espírito Santo. No século
16, Comforter era o cúmplice de um crime. Mais tarde, algo tolerável ou suficiente - “a
comfortable income” (uma boa renda, suficiente). Foi apenas no século 18 que
“confortável” passou a significar bem estar físico, prazer. Isto demonstra que o
conforto era algo que não fazia falta, nem tinha qualquer sentid o para aquela
sociedade, e o termo surge para expressar uma idéia nova que não existia ou não
precisava ser expressa anteriormente.
No final da Idade Média e durante todo o século 16, as casas aumentaram de
tamanho em toda a Europa, e passaram a apresenta r um incipiente requinte, tanto
nos materiais que a formavam, graças ao desenvolvimento tecnológico, como na
maneira de organizar o espaço. Apesar disso, a falta de comodidade persiste. A casa
ainda era fria, com má iluminação natural e artificial, e despr ovida de qualquer noção
de higiene, o que contribuía para tornar as cidades ainda menos salubres e seus
habitantes mais sujeitos a epidemias e pestes.
Juntamente às alterações dos espaços domésticos, os modos e atitudes, no
século 17, sofreram grandes mudanças. As relações entre os membros da família, os
processos migratórios em direção às cidades, o próprio desenvolvimento da noção de
intimidade, são alguns dos inúmeros e complexos fatores que influenciaram as
transformações do espaço habitacional no deco rrer dos séculos 17, 18 e início do 19.
Nos depararemos, no início do século 19 na cidade de Paris, com um quadro geral
habitacional, basicamente divididos em três tipos principais de habitação: o hôtel
particulier e a casa remanescente do período medieva l, ocupada diferentemente por
ricos ou pobres, de acordo com o que a condição econômica permitisse.

10

¹ Rybczynski, W. Casa: pequena história de uma idéia. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 36.
8
9

Idem.
Idem, p. 35.

10

Tramontano, M. Novos Modos de Vida, novos espaços de morar - Paris, São Paulo, Tokyo: uma
reflexão sobre a habitação contemporânea. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 1998, p. 63.

12

apartamento metropolitano habitações e modos de vida na cidade de são paulo

Casa de claras feições medievais

A casa típica de Paris, no século 17,

abrigava, nos dizeres de Rybczynski, “mais de uma família, ela mais parecia um p rédio
de apartamentos”. 11 Paris, a principal cidade européia da época funcionava como
miragem, absorvendo toda uma população que já não conseguia viver no campo e ao
mesmo tempo expelindo aqueles que, sem ilusão sobre ela, não se integravam. A
composição sócio-profissional que imigrava era aquela das camadas desfavorecidas
que, separada de alguns familiares, formava um grupo doméstico mais reduzido. “A
família de fato existe, talvez não reunida na íntegra, com todas as suas gerações – dos
avós aos netos -; sem dúvida fragmentada, mas sempre presente”, explica Arlette
Farge. 12
Este afluxo de camponeses à cidade vai intensificar -se durante todo o século 18
e tornar-se uma explosão no século 19. O proprietário da casa urbana típica, morador
do térreo, começou a ver vantagens financeiras em alugar os andares superiores. O
conjunto chambres, cabinet e garde-robes eram alugados em separado, já que estes
compartimentos não eram projetados como apartamentos independentes. Alugavam se tantos quantos fossem os cômodos, na maioria grandes - em torno de 50m 2 - que
pudessem justificar um aluguel. Como muitos cômodos tinha m lareira, e como, em
caso de locação, era comum utilizá -la como fogão, cada cômodo se tornava uma
unidade residencial independente. Neste primeiro prédio de apartamentos parisiense,
considerado como o “teatro coletivo” 13, misturavam-se povo e burgueses que não se
isolavam em palacetes – eles habitavam os andares nobres, em geral os apartamentos
dos quatro primeiros andares. Acima viviam os assalariados, no térreo a oficina ou
loja e, em muitos casos, o proprietário. Nada era secreto ou escondido, as vezes o s
quartos se comunicavam entre si e as portas dos cômodos alugáveis geralmente
ficavam abertas para as escadas de acesso, tornando o prédio, acima de tudo, uma
cena pública. Os diversos cômodos ocupados por um grande grupo doméstico
situavam-se, com freqüência, em pisos diferentes, fazendo com que as pessoas
circulassem no prédio.

11
12

Rybczynski, W., op. cit., p. 51.

Farge, A. Famílias. A honra e o sigilo. In: História da Vida Privada – Da Renascença ao Século das
Luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 583.
13

Idem, p. 585.
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A existência de acomodações de aluguel ressalta uma mudança que vinha
ocorrendo desde o final da Idade Média: muitas pessoas não mais viviam e
trabalhavam no mesmo local. “A casa estava se tornando um lugar mais privado. Junto
com esta privatização da casa surgiu um maior senso de intimidade, que identificava a
casa exclusivamente com a vida familiar”. 14
Alguns acontecimentos, detalhados tão bem por Philippe Ariès em sua célebre
História da Vida Privada, ao longo dos séculos, modificaram as mentalidades e a idéia
do indivíduo e de seu papel na vida cotidiana da sociedade.

15

O Estado que, a partir

do século 15, em seu novo papel, não parou de se impor por meios diferentes,
estimulando o desenvolvimento da alfabetização e a difusão da leitura, as formas
novas de religião que se estabeleceram nos séculos 16 e 17, contribuindo para a
construção de uma devoção interior. Estes aspectos, e sem dúvida também a vontade
de se isolar, o gosto pela solidão, a amizade, etc, foram os indícios da privatização.
Todas estas maneiras de viver contribuíram para uma nova maneira de conceber e
viver a vida cotidiana, onde o gosto tornou -se um autêntico valor. Não se trata
apenas de um sentimento ou do nascimento da privacidade, mas da transformação
das instituições – começava a existir realmente um poder Público – e do espaço
urbano, com a chegada de migrantes vindos do campo. São estes acontecimentos,
associados

à

concentração

de

poder

econômico

nas

mão s

da

burguesia,

e

conseqüente perda de poder por parte dos nobres, que levarão os burgueses a murar
seus hôtels particuliers, explicitando definitivamente a fronteira entre público e
privado no espaço doméstico.
Até meados do século 19, muitas casas parisi enses ainda apresentavam claras
feições

medievais,

não

possuindo

espaços

específicos

para

as

latrinas,

nem

corredores, sendo ocupadas por artesãos ou negociantes autônomos, com esposa,
filhos, parentes próximos, aprendizes e empregados. No entanto, diferen temente da
Idade Média, o número de ocupantes de uma mesma casa se reduz, no início do
século 20, passando de mais de vinte para sete ou oito pessoas

16

. Apesar disso, estas

casas ainda exibem grandes cômodos quase sem móveis, como na época medieval,
14
15

Rybczynski, W., op. cit., p. 51.

Ariès, P. História da Vida Privada – Da Renascença ao Século das Luzes. São Paulo: Companhia das
Letras, 1991.
16

Cf. D´Haucourt, G. A vida na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 100. Rybczynski, W., op.
cit., p. 28. Tramontano, M., op. cit., p. 65.
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aos quais são atribuídas diversas funções sobrepostas e alternadas. Agora, estes
espaços abrigam grupos familiares menores, que, segundo Tramontano, continuam
alugando partes da própria residência a terceiros, obedecendo aos princípios
conhecidos de ocupação – quanto mais pobre se é, mais alto se mora –, residindo o
proprietário, em geral, no térreo. Seus cômodos eram divididos por tabiques ou
apenas por cortinas, vendo-se acrescentar, em certos casos, ainda mais pavimentos,
transformando-os

em

“desajeitados

edifícios

coletivos

de

habitação”. 17

Os

apartamentos de aluguel geralmente eram compostos por um, dois ou três cômodos,
onde dormia-se e cozinhava-se, sempre ligados por uma escada em espiral, pequena
demais para o número de moradores, já que a casa havia sido projetada para apenas
uma família.

A menor face da casa era a voltada para a rua, sendo os poucos

cômodos grandes. Às vezes, os cômodos alugados por um mesmo inquilino ficavam
em diferentes pavimentos, o que piorava as condições de vida.
Estas, no entanto, eram habitações com algum conforto. As habitações onde
residiam

os

realmente

pobres

eram

muito

piores

chamados

de

“quartos

de

percevejos”, eram minúsculos cômodos de aluguel, mal ventilados, superpovoados,
sem iluminação ou qualquer condição de conforto ou higiene. Segundo Michelle
Perrot, o interior destas habitações superpovoadas abrigava poucos móveis e objetos:
apenas cobertas, utensílios domésticos, uma mesa e algumas cadeiras. Estas são as
casas em que haviam morado os remediados medievais, só que, agora, viam-se
inteiramente subdivididas por especuladores que só tinham o lucro por objetivo, não
se tratando mais de sub-locação da casa de um proprietário residente no térreo.

18

Esta configuração ou agrupamento, em apartamentos, nos remete aos grandes
palácios italianos e franceses dos séculos 15 e 16. Faremos um parêntese para
investigarmos as origens do termo “apartamento”, na habitação renascentista.

17
18

Tramontano, M., op. cit., p. 65.

Perrot, M. Maneiras de Morar. In: História da Vida privada – Da Revolução Francesa à Primeira Guerra.
São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 319.
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apartamento: origem do termo
A origem do termo apartamento aparece em um trabalho de Montclos, no qual
ele observa que a palavra, inicialmente no século 16, referia -se à repartição regular
do espaço, a qual não mantinha, necessariamente, relação com a habitação: poderiam
ser encontrados termos como “apartamentos do zodíaco” e “apartamento da terra”. 19
Este texto é importante na medida em que demonstra que a palavra “apartamento”
não era utilizada para designar a distribuição das habitações. Fornece, ainda, pela
tradução do livro III, de Serlio, de 1550, o primeiro exemplo repertoriado do emprego
da palavra no vocabulário francês da arquitetura. “No fim do século, D'Aviler dá uma
definição que é próxima da que nós daríamos hoje: sequência de cômodos
necessários para tornar uma habitação completa, que deve ser composta de, pelo
menos, uma "ante-câmera', de um quarto, de um gabinete e de um quarto de vestir. ” 20
Neste

caso,

notamos

que

o

termo

apartamento passou a ter relação como o espaço
doméstico, estabelecido pelo conjunto de antichambre, chambre, cabinet e garde-robe. Ainda, a
soma de vários conjuntos, ou repartições do espaço
- apartamentos -, eram chamados de “conjunto”
funcional de peças que formavam uma unidade - o
próprio palácio. Plantas medievais de edifícios - por
exemplo, a Abadia de Cluny, em Paris -, designam
os

aposentos

do

senhor

do

lugar

como

“apartamento”, por situar-se “à parte” das demais

Apartamento do Cardeal Barberini no Palácio
Arquepiscopal em Paris, 1625, comparado com o
apartamento nobre romano e o apartamento francês.
(CHASTEL, 1994)

áreas do edifício, que eram de uso público. O
mesmo

ocorre

em

edifícios

da

família

real

e

nobreza.

19

Montclos, J-M. P. de. Logis et appartements jumelés dans l’architect ure française, In: Chastel, A.,
Guillaume, J. (org.) Architecture et vie sociale a la Renaissance . Paris: Picard, 1994, p. 235.
20

S. Serlio. Livre III, Anvers, 1540, fo. 40. Signalé par M. Cagnon et Smith, Le vocabulaire de l’architecture
en France de 1500 à 1550, dans les Cahiers de lexicologie, 1971, vol. XVIII et XIX. Montclos, J-M. P., op.
cit., p. 236. Vale lembrar que não havia banheiros nessa época. O termo gabinete é tão amplo em francês
como em português, podendo significar escritório, local de tra balho, sanitário, etc, mas, na época, também
designava um espaço de isolamento do dono da casa, para leitura e meditação. Garde-robe designa um
espaço grande, como um grande closet, destinado ao vestir. É bom lembrar que as roupas eram volumosas.
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Plantas e vista do Hôtel de Cluny, em Paris, 1456-1485. (CHASTEL, 1994)

Porém, nos interessa o momento da história da habitação em que se
adequaram os dois sentidos da palavra Apartamento, passando esta a designar a
união do “conjunto” com a “repartição”. Isto ocorreu a partir do final do século 16,
quando grandes palácios e castelos, por diversos motivos, começaram a apresentar
uma organização espacial diferente: a segmentação do espaço total em várias células,
ou apartamentos. Ainda tendo com referência o trabalho de Montclos, esta
adequação conjunto/repartição foi de origem italiana. Todavia o ajuntamento das
várias unidades funcionais da habitação, aposentos ou apartamentos, era uma prática
rara na arquitetura francesa, caracterizada, neste período, pela presença de um
apartamento único ou principal. Chegaremos ao final do século 18 com exemplos de
hôtels franceses que apresentavam uma junção de várias peças, chamada de conjuntos
multi-partidos.
O palazzo romano dos séculos 16 e 17 ilustra esta organização espacial
multipartida. Patrícia Waddy escreve que a unidade básica d a planta do palazzo
romano era o apartamento, um conjunto de salas para uso de um único e importante
residente. Nestes apartamentos, a quantidade de cômodos variava conforme a
importância de seus moradores. Em suma, a arquitetura do apartamento provia não
somente acomodações para comer e dormir, mas também um aparato dentro do qual
aconteciam as recepções dos convidados.

21

21

Waddy, P. The Roman Apartment from the Sixteenth to the Seventeenth Century , In: Chastel, A. E
Guillaume, J. (Org.), op. cit., p. 156.
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Nestes apartamentos, e em todo o espaço, eram recepcionadas pessoas mais ou
menos ilustres, que podiam, ou não, penetrar em determinado s cômodos. Quanto
mais ilustre seu morador, maior o número de cômodos percorridos. A permanência e
localização dos convidados era proporcional à sua importância social e financeira:
quanto maior a importância do convidado, mais próximo ao “apartamento ínti mo” do
proprietário poderia chegar.

Saint-Germain-en-Laye - Distribuição do primeiro andar. . (CHASTEL, 1994)
Aposentos nobres A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K.
Peças 1. sala; 2. câmara, alcova; 3. gabinete, privada, quarto; 4. Guarda-roupa; 6. Retrait; 11. capela; 13.
galeria, corredor; 14. garde-meuble; 16. ponte; 17. forja do relojoeiro; 18. oratório.

Saint-Germain-en-Laye - Distribuição do segundo andar.
Aposentos nobres : A , B , C, D, E. aposento da rainha, F. aposento do rei, G, H.
Peças 1. sala; 2. quarto (chamber?), alcova; 3. gabinete, privada, quarto; 4. Guarda-roupa; 6. Retrait; 11.
capela; 14. sala do conselho, em seguida sala de Montmorency; 15. grande sala do baile : a. platéia, b.
tribunal.

18
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A configuração de passagem do convidado era linear e sequencial, sendo
claramente marcados os pontos de referências nos degraus das escadas, nas salas e
suas passagens. Algumas salas ( sala, antecamere, camera da audienza, camera ) tinham
características distintas, eram frequentadas e serviam a membros específicos da
família. A sala de audiência, por exemplo, era, ela própria, um espaço neutro dentro
do qual móveis e pessoas poderiam ser arranjados de acordo com seu único ponto
fixo: a porta.
Os dois sistemas interdependentes de etiqueta e arquitetura apareciam
completamente

desenvolvidos

já

nas

primeiras

décadas

do

século

17.

Livros

publicados naqueles anos descreviam todos a mesma etiqueta, assumindo uma
sequência arquitetural de: escada, sala, duas ante -salas, sala de audiência, com um
quarto privado acima.
A unidade básica da planta do apartamento foi multiplicada no desenho dos
palazzos romanos. Cada importante residência do palazzo tinha de ter seu próprio
apartamento; se dois irmãos dividissem um paláci o, cada um deveria ter seu próprio,
separado e completo estabelecimento. Da mesma forma, também no caso dos nobres
casados, apartamentos separados deveriam ser incluídos para o marido e para a
esposa. Mais ainda, cada pessoa necessitaria de um apartamento para o inverno e
outro para o verão, ou, ainda, salas separadas dentro do mesmo apartamento.
Na França do século 17, era comum o “conjunto de dois”, caracterizado pela
presença, em uma mesma morada, de dois aposentos, ou apartamentos. Pode ser
representado pela presença de aposentos novos e antigos, de inverno e verão,
feminino e masculino. Porém, o que mais nos interessa neste trabalho é a “junção de
mais de dois” conjuntos multi-partidos. Caracterizada pela presença, em uma mesma
morada, de vários aposentos, como no caso dos palazzos romanos, italianos e
franceses. A maior parte das moradas, e até das casas urbanas do século 17,
continham várias habitações e eram usualmente chamadas de hôtels.
Já é possível perceber, neste quadro habitacional, um desejo d e privacidade,
demonstrado pela segregação do apartamento no espaço geral do palazzo, mesmo
que incipiente – nestes apartamentos ainda ocorria sobreposição de funções e das
esferas pública e privada. No entanto, o desejo por mais privacidade ficou explícit o
com a separação entre os senhores e seus criados, que, junto com as crianças,
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passaram a ter camas em pequenos quartos adjacentes. Em Paris, crianças, criados e
animais eram alojados em ala diferente da dos senhores, em geral, junto às cozinhas.

Chateau A - planta baixa. Em sentido horário, a partir do canto esquerdo, a inscrição dos interiores: garderobe, chambre, galleries, chambre, garde-robe, prives, cabinet, estude, la grand salle, salle commune, garde
manger, A serrer la vesselle, cuisine, chambre pour serviteurs, prives communes, galleries, oratoire, pour le
service.
As inscrições do exterior são : terrace, terrace sur le derrie[re] du logis, desserte de la terrasse au jardin.

(Chastel, 1994)

O hotêl particulier parisiense

O hôtel era uma forma minoritária de habitação,

onde vivia a nobreza e a alta burguesia, mas foi nele que surgiu uma nova proposta
para a forma de se habitar, sendo copiada por pequenos e grandes burgueses, a fim
de afirmar suas posições sociais. Até a denominaçã o de seus cômodos foi utilizada
nas residências burguesas da Belle Epoque. Nos hôtels também notamos o desejo de
privacidade: os primeiros exemplares, datando do século 17, ficavam escondidos atrás
de casas comuns, não tinham aparência suntuosa, e seus ja rdins e pátios não
poderiam ser vistos da rua. No entanto, ao cruzarem -se seus limites externos, notar se-ia grande ostentação.
Em geral, no interior de um hôtel dos séculos 17 e 18, não havia corredores,
sendo os cômodos ligados diretamente uns aos outros. Os arquitetos se orgulhavam
de alinharem as portas en enfilade, para que se pudesse ter uma visão perspectiva
ininterrupta de um lado ao outro da residência, nu ma clara confirmação de que, neste
momento, as aparências ainda eram mais importantes do que a privacidade. O
saneamento também não era muito importante, pois a idéia de se ter uma latrina em

20
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casa era considerada plebéia e o cômodo da latrina era associado à miséria material.
Pessoas

de

nível

social

elevado

utilizavam

“cadeiras

de

retraite”

-

cadeiras

acolchoadas, com uma abertura central e uma gaveta embaixo, onde era guardado um
urinol. Estas cadeiras eram carregadas pelos criados pelos diversos cômodos d a
habitação, segundo a vontade dos senhores.
Os hôtels não precisavam ter banheiros, pois além do fato de o banho
freqüente não ser comum, ainda não se tinha, nesta época, a idéia de associar funções
específicas a cômodos. O ato de comer, por exemplo, ain da não era feito em salas
próprias para este fim. Ao invés disso, as mesas eram montadas na salle, na
antichambre ou na chambre, onde as pessoas costumavam comer, ou até mesmo no
vestíbulo de entrada de grandes castelos. A chambre continuou sendo local de
encontros sociais. 22
“Durante o século 17”, escreve Rybczynski, “ocorreram pequenas mudanças na
divisão interna do hôtel que indicavam que se tinha mais consciência da intimidade” 23.
O cabinet, antes só usado por criados, era muitas vezes, convertido em um quarto
mais íntimo para atividades privadas, como escrever. Segundo Rybczynski, o termo
salle à manger

- equivalente ao brasileiro ‘sala de jantar’ - foi usado pela primeira

vez em 1634, mas apenas no século seguinte foram utilizadas salas para atividades
específicas, em substituição à salle tradicional.
Apesar de belíssimos, com os aposentos decorados com pinturas e temas
clássicos, os hôtels seiscentistas eram impessoais e não se tinha neles uma sensação
acolhedora, faltando-lhes qualquer senso de intimidade.

Durante o século 17 e início do século 18, os hôtels vão definitivamente
modernizar-se. Em alguns cômodos, ocorre uma certa privatização. O sistema
multifuncional en enfilade 24 continua a existir, porém, pouco a pouco, os cômodos vão
recebendo nomes e funções específicas – chambre, cabinet, salle –, e, ainda, espaços
cujos nomes deixam supor um uso mais público – antichambre, anticabinet, antisalle
22
23
24

Tramontano, M., op. cit., p. 64.
Rybczynski, W., op. cit., p. 54.

Esta expressão refere-se tanto à localização dos cômodos, enfileirados ao longo de um dos lados do
pátio principal, quanto à circulação entre eles, feita através de portas situadas sobre um mesmo eixo,
geralmente próximo às janelas e portas da fachada – o que anula qualquer reinvidicação por privacidade,
já que o único caminho a seguir é entre os cômodos. Tramontano, M., op. cit., p. 64.
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25

. Os hôtels ainda não possuem corredores internos nem espaços específicos

destinados a latrinas – usadas pelos ricos diferentemente dos pobres, que, por
exigência das leis, deveriam reservar um espaço à instalação de uma latrina.
A primeira idéia de tripartição da
casa dos abastados será esboçada a
partir

da

incorporação

das

dependências de serviços – cozinha e
seus anexos, anteriormente alojados
em edifício à parte –, ao edifício
principal. Serviços no sub-solo ou nas
alas

laterais,

recepção

no

andar

nobre, e quartos e suas dependências
no andar superior, o modelo da villa
palladiana

ganha terreno e instala -

se em toda a Europa como a grande
referência de habitação das elites. No
andar

nobre

principal

situava-se

diretamente

a

o

acesso

partir

do

térreo, através do Grand Escalier, uma
escada

pomposa

com

tratamento

especial.
Planta do Hôtel Particulier da 8 rue de Lota, arquiteto R. Bouwens van der
Boijen, 1899. (ELEB, 1995)

Começa a surgir, ainda que timidamente, uma distinção entre o que é público – o
espaço da rua –, e o espaço vagamente privado da habitação, através da progress iva
atitude de esconder, atrás dos muros altos, os jardins dos olhos públicos.
“O hôtel parisiense oitocentista”, escreve Marcelo Tramontano, “é, obviamente,
minoritário no conjunto das moradias da cidade. No entanto, ele preconiza uma
habitação moderna de elite, difundindo ’toda uma cultura, uma maneira de construir e
de morar, proposta a toda a população urbana beneficiada pelo progresso‘, como
nota a historiadora
25

Roux. S. La Maison dans l´historie. Paris: Albin Michel, 1976, p. 220. Tramontano, M., op. cit., p. 64.
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Simone Roux. 26 Características que grandes e pequenos
burgueses trataram rapidamente de incluir em sua própria
habitação,

fosse

ela

qual

fosse,

no

afã

de

afirmar

publicamente sua posição social. Os novos nomes dos
cômodos do hôtel serão transpostos para os apartamentos
burgueses que, poucas décadas mais tarde, já se terão
afirmado no cenário habitacional da cidade”. 27 Veremos, a
seguir,

como

domesticidade

os

sentimentos
da

de

burguesia

privacidade

e

de

pós - Revolução

Francesa, de fins do século 18, acabaram por modificar o
espaço da habitação, criando um novo conceito a ser
experimentado na moradia: a noção de conforto.
Desenvolvendo este assunto, acompanhamos a

Hotel, rue Octave-Feuillet - Paris, 1908,
Arquiteto Ch, Plumet. (ELEB, 1995)

consolidação de uma

maneira

burguesa de morar, tipicamente parisiense, cuja materializaç ão se traduz na origem
do hôtel particulier. Vale lembrar da Revolução Industrial, que forneceu todos os
pressupostos técnicos e culturais para que a noção de conforto material fosse aceita e
difundida no mundo.

O século 18

O século 18 havia acentuado a distinção entre o público –

que se desprivatizou até certo ponto tornando -se de âmbito estatal -, e o privado –

26
27

Tramontano, M., op. cit., p. 65.
Idem, pp. 64-65.
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que revalorizou-se, passando de insignificante e negativo a sinônimo de felicidade,
nos dizeres de Michelle Perrot. 28 A incipiente noção de privacidade e a domesticidade
dos séculos anteriores - as duas grandes descobertas da Era Burguesa - também se
espalharam pelo resto da Europa setentrional - Inglaterra, França e Alemanha - até o
século 18. 29 Estes acontecimentos acabaram por influenciar a estrutura da casa,
tornando-a menor e menos pública, e a estrutura da família também menor e atenta a
novos valores da sociedade. A mudança de comportamento e a noção de intimidade
foram reforçadas por um novo – ainda que não único – fator: as crianças
permaneciam mais tempo em casa tornando -a o abrigo da família. Uma nova forma
social e compacta surgia. Juntamente com estes conceitos de uma nova família,
vieram a idéia de isolamento, domesticidade e vida familiar, e, consequentemen te, a
noção de conforto.

Ao analisarmos a história do mobiliário, podemos observar a diversidade de
usos e formas que estes apresentam no decorrer do tempo. Neste mesmo texto, já
explicitamos um determinado momento da história da habitação em que o mobiliário
certamente tinha significados e funções diversas do período que abordamos agora.
Neste momento, onde conceitos como privacidade, domesticidade e conforto estão
sendo aplicados no espaço habitacional, os mobiliários ganham destaque. Os
franceses começam a produzir móveis confor táveis, sem perder a formalidade da
época de Luís XIV, nem se prender estritamente aos padrões estéticos, constituindo
uma outra categoria que surgia agora. Os assentos se dividiam em duas categorias:
sièges meublants – apenas decorativos – e sièges courants – móveis e cotidianos,
como já diz o termo francês. 30 Os primeiros, também chamados móveis arquitetônicos,
faziam parte da decoração, tendo seu lugar - geralmente junto à parede -, prédeterminado pelo arquiteto, para que se integrassem perfeitamente ao ambiente. Já
os segundos eram leves, podendo ser movidos segundo a necessidade, projetados
para o uso cotidiano e, ao contrário das cadeiras para decoração - sempre retilíneas -,
tinham formas modeladas, buscando proporcionar mais conforto ao sentar. També m
28

Perrot, M. Outrora, em outro lugar. In: História da Vida Privada: Da Revolução Francesa à Primeira
Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, pp. 17 -18.
29
30

Rybczynski, W. op. cit., p. 87.
Rybczynski, W., op. cit., p. 94.
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as mesas tinham característica mais decorativa ou mais funcional, de acordo com o
seu uso: secretárias e mesas com tampos de mármore eram peças mais decorativas,
enquanto havia mesas mais utilitárias de leitura, de jogos, de desjejum, de chá, ou
escrivaninhas. 31 Esta grande variedade de tipos de móveis demonstra que, também
nesta época, começavam a surgir cômodos novos, para diferentes funções.
Philippe Ariès apresenta uma leitura sucinta, mas atenta das alterações da casa
da época em função da introdução da noção de privacidade. “Desde o século 18, a
família começa a guardar suas distâncias em relação à sociedade”, escreve o
historiador, “limitando-a além de uma zona de vida privada cada vez mais extensa. A
organização da casa responde a esta nova inquieta ção de defesa contra o mundo. Já é
a casa moderna que assegura independência aos cômodos, abrindo -os a um corredor
de acesso. Mesmo que eles se comuniquem entre si, não se é mais obrigado a
atravessá-los todos para passar de um ao outro. Diz -se que o conforto data desta
época. Ele nasceu ao mesmo tempo que a intimidade, a discrição, o isolamento, e é
uma de sua manifestações”. 32 Nota-se também que as camas não se espalham mais
pela casa toda, concentrando-se no novo quarto de dormir, equipado de armários e
de pequenos nichos ao lado das alcovas.
Já não se come mais na antecâmara, mas na sala de jantar, devidamente
decorada. As damas passam a receber as amigas em seus boudoirs, e os cavalheiros,
nos fumoirs. Os cômodos não são mais en enfilade. As casas têm, agora, zonas íntimas
e públicas devidamente demarcadas, que recebem novas denominações. Em inglês, o
quarto não é mais room e sim chamber; enquanto, na França, as salles tiveram mais
um nome incorporado, como salle à manger.
Durante o século 18, os criados começam a ser vistos como intrusos na vida
familiar, o que aumenta o desejo de privacidade, tanto na casa burguesa quanto nos
palácios da nobreza. Estes eram mantidos os mais distantes possíveis e, quando
necessários, eram chamados por uma sineta comandad a por uma corda. O alojamento
dos criados situava-se em uma ala separada, em pequenos quartos em entresolos,
quando o teto do quarto era rebaixado. Também foram inventados pequenos monta cargas que conduziam a comida entre dois andares, quando se desejava um pouco
31
32

Idem, Ibidem.

Ariès, Ph. L’enfant et la vie familiale sous l´Ancien Régime . 2ème édition. Paris: Seuil, 1973, p. 299300. Tramontano, M., op. cit., p. 64.
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dumb-waiters (criados-mudos). Nestes espaços

especialização

e

a

setorização

das

circulações

de

empregados e de patrões. No sentido de ocultá -las, as circulações dos empregados,
diferentes daquelas dos patrões, escondia-se nos desvãos da decoração dos cômodos,
com portas dissimuladas nas boiseries e escadas que ligavam aos demais pisos,
conformando um verdadeiro sistema paralelo de circulações.
Segundo Rybczynski, as casas burguesas parisienses do século 18 tinham mais
subdivisões. Os apartamentos tinham cinco ou seis cômodos principais, com uma
nova disposição - a porta da entrada conduzia a uma escada que levava a uma
antecâmara de acesso aos demais cômodos -, ao invés de apenas dois ou três. H avia
uma cozinha, uma sala de jantar e um salão. Os demais cômodos eram quartos de
dormir privados, um boudoir e quartos de estocagem ou de criados. Estes cômodos
eram em estilo Rococó, decorados com folhas, flores, conchas e volutas, com um
acabamento frequentemente dourado, uma ornamentação tão exagerada que podia,
às vezes, não ser muito agradável. Raramente este estilo era aplicado a exteriores, o
que demonstra que os franceses se preocupavam mais com o interior e a distingui -lo
do exterior.
Jacques François Blondel, arquiteto de Luís XV e fundador da primeira escola de
arquitetura em tempo integral na Europa dividia os cômodos em três categorias:
appartements de parade - cômodos de cerimônia -, appartements de societé cômodos de recepção formal -, e appartements de commodité - cômodos de uso
privado. 33 Estes últimos tinham a mobília leve, sem a ornamentação barroca ou a
formalidade dos móveis dos demais cômodos, sendo também chamados de quartos
de inverno, talvez por serem menores e mais aquecidos. Como os demais cômodos
eram grandes, era difícil aquecê -los o suficiente. As lareiras, no palácio de Versalhes,
eram mais decorativas que funcionais, enquanto nas casas burguesas, eram utilizadas
para cozinhar e secundariamente, para aquecimento, não sendo muito eficazes.
Somente em 1720 é que se descobriu com o construir lareiras e chaminés eficientes,
que pudessem eliminar a fumaça e também aquecer melhor o ambiente. Agora
também existiam fornos de porcelana, mais limpos e eficazes que as lareiras, sendo

33

Citado por Rybczynski, W., op. cit., p. 100.
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bastante utilizados a partir de 1750, também nos cômodos mais importantes. Mas
estes não eram considerados tão bonitos quanto as lareiras e tinham de ser
disfarçados com urnas ou aparadores.
Também nesta época surge o “quarto de banheiras”, com duas banheiras: uma
para se lavar e outra para se enxaguar. Os banh eiros geralmente tinham bidês, mas
não privadas. Havia um outro cômodo, chamado “compartimento inglês”, onde ficava
a privada. Em certos casos, em uma antecâmara próxima ao quarto, ficava a retraite.
Para os franceses do século 18, o banho era considerado um passatempo prazeroso e
elegante, mais do que higiênico. Estes cômodos possuíam grande apuro na
decoração, o que demonstra que o banho não era algo sem importância nesta época.
Apenas as pessoas prósperas possuíam banheiras e a maioria usava bacias de co bre
ou porcelana para tomar banho.
A França foi o país onde a moda, a decoração e até mesmo o projeto das casas
sofreram a maior influência feminina. Havia móveis projetados especialmente para as
mulheres e muitos, projetados de forma a acomodar as saias e os penteados. As
cadeiras do Rococó, além de serem belas, também eram bastante confortáveis, o que
em grande parte é devido ao estofamento de seus assentos, encostos e braços. Os
marceneiros do século 18 possuíam vários estudos sobre como a postura pode c ausar
conforto ou desconforto. Com estes estudos, eles puderam projetar cadeiras
melhores, tanto no estofamento, quanto no seu revestimento e dimensões, para
atender às posturas e vestimentas da época. Os largos sofás, além de acomodarem
várias pessoas, também se adequavam aos gestos e posturas das pessoas que os
utilizavam e às suas roupas volumosas. As pessoas gostavam da proximidade e
costumavam juntar as cadeiras para conversarem com maior intimidade.
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apartamento haussmanianno, modelo por excel ência a tripartição do espaço
interno e sua evolução
A partir do fim do século 18, em decorrência da Revolução Industrial, a
população de Paris aumentou 34, sem que se construíssem novas moradias. O número
de habitações permaneceu praticamente o mesmo e seus pátios internos receberam
novas construções, precárias, feitas com tábuas e refugos, com latrinas coletivas e
nenhuma privacidade.
Já desde fins do século 17, os hôtels particuliers eram os únicos que exibiam
modernizações, cujos derivados mais notáveis seriam os novos apartamentos ao longo
dos boulevards haussmannianos, enquanto até o século 20, nada seria feito a respeito
das casas para o proletariado - que quanto mais pobre, mais se aproximava do modo
de vida medieval. Não havia qualquer controle municipal a respeito das formas
precárias de habitação, na qual se utilizavam materiais de péssima qualidade, pior que
em outras grandes cidades da Europa. 35
Podemos construir, com a ajuda dos dizeres de Roger -Henri Guerrand, um
quadro de “uma nova sociedade onde a posse vai exprimir dali por diante o valor
supremo”, gerando fatalmente discordâncias sociais, sendo praticamente impossível
que classes economicamente distintas residam num mesmo edifício, o que até então
era comum. “Desta maneira os imóveis mistos, tão frequentes antes da Revolução, vão
aos poucos desaparecer de todas as cidades francesas”

36

. Os ricos, que anteriormente

residiam no andar nobre, tardarão a se instalar em bairros organizados exclusivos.
Podemos notar esta atitude nas ruas de Paris com sua progressão a oeste e ao norte
da cidade, sendo concluído com Haussmann,“que exilará voluntariamente as classes
perigosas na periferia” 37, tornando possível, pouco a pouco,

a distinção de setores

inteiros na cidade, com ruas “bem habitadas” e um gueto proletário onde os ricos
jamais põem os pés.
No ano de 1852, Louis-Napoléon Bonaparte é proclamado o Imperador
Napóleon III e planeja realizar um antigo s onho: transformar Paris na capital mais
importante, mais bela e mais moderna da Europa. Neste momento, a França entra
34

A densidade populacional girava em torno de quatrocentos habitantes por hectare, podendo ter
chegado a quinhentos em alguns setores. Dados extraídos de Tramontano, M., op. cit., p. 67.
35
36
37

Tramontano, M., op. cit., p. 68.
Idem, Ibidem.
Idem, ibidem.
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definitivamente na era industrial, conhecendo um enriquecimento em todos os
setores – econômico, social, cultural. “Graças aos novos meios de comunicação, novos
modos de vida, originários de outras culturas, chegam à França pelos trens e navios,
mas também pelo correio, pelo telégrafo, pelos jornais. O hábito de ver e dar -se a ser
visto nos cafés, já bastante disseminado no século 18 nos clu bes restritos à nobreza e
à grande burguesia, ganha novo glamour com a extensão do hábito à media e à
pequena burguesia ascendente e aos estrangeiros ricos que cada vez mais visitam
Paris”. 38 O contrário também ocorre: tanto os estrangeiros trazem modos de vida
diversos, como levam em sua bagagem um conjunto de hábitos que compõem a vida
cotidiana, disseminando-os ao redor do mundo. Os jornais, favorecidos pelos trens,
distribuem a informação de maneira mais rápida e eficiente por toda a Europa, e em
1870,

inicia-se

a

propagação

dos

aparelhos

telefônicos,

consolidando -se

o

nascimento de um modo de vida metropolitano onde a concentração de informações
é a retórica. Neste cenário de transformações - indústria nascente, nobreza perdendo
poder, burguesia ascendente -, um embate de valores é inevitável: o pensamento
científico-tecnológico contra os valores tradicionais.
Outra alteração fundamental neste contexto ocorrerá com o tamanho e a
estrutura dos grupos domésticos. Em decorrência do processo de industrializaç ão, as
famílias extensas cedem lugar à família nuclear. Em decorrência da industrialização,
há um grande afluxo de pessoas para as cidades – geralmente famílias menores,
formadas por três ou quatro membros. “No novo sistema produtivo fabril, tanto o
patrão como o operário vão morar, via de regra, apenas com a esposa e os filhos,
ambos por questões econômicas: o primeiro, para limitar subdivisões de patrimônio
no momento de sua morte; o segundo, por absoluta falta de meios para escolher
outra coisa”. 39
Reflexo das vastas transformações ocorridas na “Era das Revoluções” 40, a
burguesia, grande vitoriosa da revolução industrial, acaba por gerar um novo modo
de vida, da Belle Époque, baseado na grande circulação monetária, no divertimento –
através dos espetáculos de ópera -, nos exageros, num mundo onde “ser moderno”

38
39
40

Idem, p. 71.
Idem, ibidem.
Hobsbawn, E. A Era das Revoluções: 1789 – 1841. São Paulo: Paz e Terra, 1985.
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significava consumir uma gama variada de produtos industrializados - roupas,
cosméticos, adornos simbolizariam o poder, e a habitação seria o elemento mais
representativo desta sociedade.
Seguindo o modelo londrino de incentivar grandes obras urbanas em várias
cidades francesas, Napoleão III nomeará o barão Georges Haussmann como o
responsável pela restruturação da cidade de Paris. A partir de 1853, Haussmann
deveria criar um abastecimento de água, col eta de esgoto, abrir espaços para parques
e cemitérios, sanear os bairros insalubres e criar soluções para a congestionada
circulação de veículos. Estas intervenções se basearam em indicações claras, deixadas
por Napoléon Bonaparte, sobre como deveriam ser as ruas da “Capital da Europa”, a
exemplo da rue de Rivoli, aberta sob seu reinado, com arcadas, lojas e edifícios de
apartamentos. E mais, basearam-se também, em planos renovadores traçados por
artístas, em 1793, propondo um redesenho da cidade, com aven idas rasgando o velho
tecido medieval parisiense. Haussmann, o ”nobre a serviço da burguesia”, deixa claro
em suas propostas o descompromisso com as classes menos favorecidas. Baseadas em
componentes funcionais clássicos, estabelecem um conjunto racional e a relação
claríssima com o pensamento técnico -cientificista. A nova lógica urbana é sobreposta
à lógica medieval através de eixos abertos, rasgando o tecido urbano existente, do
qual os mais pobres serão expulsos e conduzidos à periferia extra -muros. Na área
central, se localizam prioritariamente os edifícios públicos, na área oeste moram os
ricos e na área leste, os pobres.
Segundo Tramontano, o boulevard planté vai se tornar a principal estratégia da
ação haussmanniana – “avenida larga, cujas calçadas, i gualmente largas e destinadas
ao passeio, são sombreadas por uma fileira de árvores e contêm diversas peças de
mobiliário urbano. Inicialmente, o termo reserva -se apenas às avenidas construídas
sobre o terreno ocupado pelas antigas muralhas da cidade, just ificando a etimologia
do seu nome. Uma das principais inovações do Segundo Império foi a extensão desta
nomenclatura e das características do espaço que ela define às novas avenidas,
estruturando regiões mais centrais da cidade”. 41 Embasada pelo discurso saint-

41

Landau, B. La fabrication des rues de Paris au XIXe siècle. Un territoire d´innovation technique et
poilitique. In: Espaces Publics 57-58. Annales de la Recherche Urbaine. Paris: Ministère de l`Equipement,
des Transports et du Logement, decèmbre, 1992. Tramontano, M., op. cit., p. 72.
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simonista

42

sobre a importância dos meios de comunicação rápidos e eficazes a

intenção era a construção de uma Paris francamente moderna e saneada. Para isto
também, as inovações vão ao sentido de melhorar as condições do transporte
suburbano de massas - o trem, o tramway, o metrô, e o sistema de ônibus de tração
animal – o que acabou por favorecer o surgimento de novos bairros em torno das
novas estações.
Haussmann cria diversos boulevards como forma de solucionar os problemas
existentes, cuja lógica irá influenciar tremendamente o desenho do espaço doméstico
burguês

parisiense

neste

momento

e

será

a

característica

básica

de

várias

reestruturações urbanas por todo o mundo. Em decorrência da construção dos
boulevards, milhares de pessoas se vêem expulsas de suas casas. Bairros inteiros são
destruídos, cedendo lugar aos novos e ricos apartamentos burgueses que iriam se
instalar ao longo das avenidas. Segundo Giulio Carlo Argan,“os boulevards apenas
isolam os antigos e insalubres bairros populares, que perm anecem, essencialmente
intocados. Em compensação, facilita -se às tropas a repressão dos movimentos
operários e aos proprietários de imóveis a especulação dos terrenos”. 43 O proletariado
expulso vai para fora dos muros, onde tudo é mais barato e a rígida leg islação em
vigor intra-muros não interfere, construindo suas próprias casas com os poucos
recursos de que dispõe mais ou menos, da mesma maneira que as casas medievais.
“A costumeira ambiguidade burguesa apóia o barão em sua ação saneadora e
modernizante, que vai valorizar propriedades privadas, ao mesmo tempo em que
defende os direitos dos proprietários, procurando limitar ou até impedir a intervenção
do Estado. Terminados, os edifícios da Paris haussmanniana são o vistoso estandarte
da vitória da sociedade burguesa mecanizada da época”. 44 Novos materiais e
componentes construtivos serão produzidos para essa nova vitrine da sociedade,
oferecidos em catálogos, tanto para os interiores e exteriores, como para o espaço
urbano, que irão circular por toda a Euro pa e as principais capitais do mundo.

42

Tramontano escreve em seu texto que “Napoléon III... vai mais longe quando subscreve posturas saintsimonistas, segundo as quais a livre circulação de capitais e de produtos é condição indispensável para o
progresso da sociedade industrial e de sua economia”. Tramontano, M., op. cit., p. 69.
43
44

Argan, G. C. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 186 .
Tramontano, M., op. cit., p. 73.
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Segundo Roger-Henri Guerrand, “Napoleão III irá

acrescentar uma nova categoria, no quadro dos trabalhos de Haussmann – nos
boulevards com mais de vinte metros de largura, a altura da cornija pod e chegar a
vinte

metros

de

altura,

contanto

que

o

imóvel

não

tenha

mais

que

cinco

pavimentos”. 45 Neste quadro habitacional, os arquitetos esgotarão as receitas
aprendidas na Escola de Belas Artes na composição dos frontispícios marcando um
combate encarniçado entre os adeptos do neoclássico e do neogótico. Ingressaremos,
portanto, nestes “imóveis de aluguel proibitivo para quem não disponha de uma
posição social séria. Sob Haussmann, eles alcançarão uma espécie de classicismo”. 46
Nos boulevards, a configuração dos
apartamentos inscreve-se no processo de
evolução

do

franceses

espaço

ricos,

doméstico

herdando

dos
certas

características dos hôtels renascentistas constituindo
palácios

uma

de

versão

reduzida

períodos

anteriores.

dos
A

sucessão

de

espaços

representativos

multiuso

en

enfilade,

por

exemplo,

repetida nos hôtels, será completamente
abandonada nos projetos de apartamentos
do século 19, que possuíam
funcionalmente
inicialmente,

estanques,

articulados

cômodos

ainda

entre

si

que,
sem
Imóvel destinado à pequena burguesia, Paris. (Ariés, 1991)

critérios muito claros.

Estes espaços inovadores serão formulados por arquitetos, em concordância com o
esforço

higienista

oitocentista,

as

novas

técnicas

construtivas

e

os

novos

equipamentos para os espaços domésticos, influenciando a constituição de modelos
locais mundo ocidentalizado afora.
A burguesia, grande vencedora do processo de industrialização e reconhecida
em um sistema de valores bastante consensual entre seus membros, faz da habitação

45
46

Guerrand, R., op. cit., p. 326.
Idem, Ibidem.
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a vitrine de seu êxito social, priorizando práticas sociais homogêneas e a ausência de
trabalho manual. É a primeira a assimilar as inovações em uso nos hôtel particuliers,
juntamente com seus hábitos de receber. Assimilam dos hôtels a maneira de
posicionar as aberturas das áreas de prestígio na face nobre do edifício - nos novos
apartamentos haussmannianos, elas se abrem para os boulevards, e seu tamanho e
desenho são escolhidos de acordo com a composição da fachada.

Immeuble de la rue Le Tasse, arquiteto L. Sorel, 1906. (ELEB, 1995.)

Outro fator em comum com os hôtels é a setorização da ca sa em áreas de
prestígio, de intimidade e de rejeição -, nos apartamentos aplicada horizontalmente -
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a não ser os quartos dos empregados, localizados sempre no último andar, sob o
telhado. “A esta estanqueidade de áreas soma -se o desejo de separação entre o
interior-família-segurança

e

o

exterior-estranho-perigoso:

as

janelas

ganharão

pesadas cortinas, as paredes serão revestidas com tecidos e pinturas artísticas, e até
os móveis serão recobertos por mantos, tapetes e passamanarias, no sentido de não
deixar nuas as paredes, nem o assoalho, nem os ladrilhos, como nas casas dos
pobres”. 47
Segundo a Revue Gènèrale d´Architecture , podem-se distinguir três classes de
imóveis de aluguel para a burguesia de seu tempo. 48 Inicialmente os de primeira
classe, destinados às fortunas estabelecidas. O imóvel, de no máximo quatro
pavimentos, tem dupla orientação, sendo um lado para o pátio e o outro, para a rua.
Seu térreo mais elevado ergue-se sobre adegas e porão. Os apartamentos dos três
primeiros andares são servido s por uma escada de pedra, imponente. Já o último
andar, que abriga famílias menos abastadas ou amigos e filhos das famílias alojadas
nos pavimentos inferiores, possui uma escada menos imponente – construída, em
geral, de madeira. Seu acesso se dá por uma escada pelo pátio ou por uma entrada
oculta, independente do vestíbulo, que liga os andares pelas cozinhas e serve ao
sótão, onde dorme a criadagem. Os primeiros andares são servidos por aquecimento
através

de

ambientes,

uma

caldeira

menos

nos

decorada,

quartos.

instalada

“Aquecer -se

no

porão,

ainda

não

ram ificando-se

pelos

representa

valor

um

inseparável da intimidade; os médicos exigem quartos frios e bem arejados”. 49
O imóvel de aluguel da segunda classe
cabe

às

fortunas

médias,

comporta

um

pavimento a mais que no primeiro caso, sendo o
primeiro

e

o

segundo

andar

habitualmente

usados por lojas. Nesta configuração, contam -se
dois apartamentos por andar, servidos também
por escadas separadas – social e de serviço.
Immeuble, rue Gay-Lus-sac, Paris, arquiteto Saulnier,
1912. (ELEB, 1995)

47
48
49

Tramontano, M., op. cit., p. 76.
Guerrand, R., op. cit., p. 330.
Idem, Ibidem.
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Já para as camadas inferiores da classe dominante, o imóvel de aluguel possui
cinco andares servidos por uma só escada de madeira, não havendo pátio. Em ambos
os imóveis é bastante característica a presença do zelador, antes privilégio apenas das
mansões. Ele tem a função de substituir o proprietário em muitas atividades, quando
não reside no edifício, recolhendo os aluguéis, ocupando -se com a locação dos
apartamentos vagos, mantendo as dependências comuns do imóvel e assegurando
certo policiamento interno do edifício.
“O interior de cada apartamento oferece uma racionalidade que por muito
tempo não será igualada. Compreende obrigatoriame nte um espaço público de
representação, um espaço privado para a intimidade familiar e espaços de rejeição.
Desde a entrada, a antecâmara, destinada à distribuição, impõe -se como um filtro que
não se pode ultrapassar sem convite”. 50

A tipologia do apartamento haussmanniano apresentava as seguintes principais
características:


Acesso demarcado através de grande escada – herança do hôtel particulier ligando o

vestíbulo de entrada do edifício à galerie de cada apartamento;


Hierarquia de circulações, evitando a comunicação entre patrão e empregados

(social-íntima para os patrões e social-serviço para os empregados);


Galerie dando acesso aos espaços de prestígio – salon, petit salon, salle à manger –

que se organizam em enfilade. È a galerie que articula zonas social e íntima;


Área íntima com um grande cômodo representativo localizado próximo à galerie

com a finalidade de receber convidados, e os cômodos privados, geralmente
localizados na parte posterior – corredor de acesso rente a fachada do edifício;


Dormitório do marido ligado ao escritório e da mulher ligado aos quartos dos filhos

ou boudoir;


Cabinets de toilette e salle des bains representando modelos de modernidade

através de seus equipamentos e materiais de construção;


Áreas de serviços completamente apart adas das de prestígio. O office possibilita a

articulação entre a zona social e de serviço;

50

Idem, p. 332.
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A sistematização dos serviços e atividades da tipologia de habitação produzida
neste período é, também, uma produção de tipologias de cidades com uma
preocupação urbanística constante.

Zonas de Rejeição

Cozinhas, banheiros – quando existem -, e quartos de

empregados escondem-se dos olhos dos visitantes e do público nos apartamentos
burgueses, cumprindo as exigências de privacidade. Cômodos pequenos e mal
ventilados que abrigam um amontoado de bacias e vas os terão que esperar o final do
século e a ação dos higienistas para merecerem a atenção dos arquitetos.
Sobre estas áreas, Guerrand escreve: “nestes
domínios, em que a racionalização deveria ser total,
constata-se uma estranha solução de continuidade”,
esclarecendo que “a nova classe dirigente rebaixou
consideravelmente seu patamar de receptividade no
que diz respeito ao sujo”. Este pensamento fez com
que arquitetos e construtores banissem a cozinha de
seu campo de atividades, repelindo -a para os fundos
do apartamento. “Este lugar repleto de fumaças,
odores acres, ocupado por um forno cujo calor afeta
a tez, decididamente não é frequentável”. 51
A mesma indiferença cerca o banheiro. A
integração do asseio corporal à vida cotidiana será
retardada

pela

lenta

implantação

da

rede

Immeuble du 14 avenue Alphand, arquiteto J. Hermant,
1904.
A planta demonstra a transição do cabinet de toilette a salle
de bains. (ELEB, 1995)

de

abastecimento de água e pela crença no valor do
esterco humano para a agricultura. 52
Nos primeiros apartamentos burgueses, pouco importava afastar o banheiro – quando
ele existia - dos quartos, pois sua função não era de uso cotidiano. Neles é onde mais
se manifesta o desprezo burguês pelas necessidades corporais. Alguns modelos de
latrinas higiênicas - por ação da água – tinham aparecido no século 18, mas
absolutamente não se difundiram na primeira metade do século seguinte. “A crença
51
52

Idem, p. 337.

Em Paris, a água não chegará aos pisos superiores dos imóveis da margem direita do Sena senão em
1865, a aos da margem esquerda só dez anos depois. Guerrand, R., op. cit., p. 337.
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no valor do esterco humano persiste longamente e os limpa -latrinas parisienses
continuam a levar todos os dias sua carga a Montfaucon”. 53

Acima: ilustração, 1910, demonstrando a evolução do
banheiro nos apartamentos burgueses.
A direita: Hotel, rue Faisanderie, Paris, arquiteto A.
Bluysen, 1901. (ELEB. 1995)

O appartement de bains de tempos passados será ponto de partida para uma
evolução deste espaço. A sucessão de diferentes espaços de higiene que vão se
substituindo uns aos outros, incluirá, nas últimas décadas do século, os cabinets de
toilette – com rica decoração produzida ind ustrialmente -, facilmente exportável,
portanto, situados ao lado dos quartos principais do apartamento de luxo, atestando
o status dos donos da casa. As atividades desenvolvidas neste cômodo - cabinets de
toilette – são, geralmente femininas, no que diz r espeito aos cuidados com a
aparência. Vários objetos, fragâncias, maquiagens, ornamentos compõem este espaço
requintado da alta burguesia.
Esta peça, no final do século 19 e começo do 20, migrará para o interior da
chambre – reduzindo-se a um único móvel, ou fundindo -se à salle des bains. O
banheiro do apartamento burguês, agora reduzido a um único cômodo, ganhará
banheiras londrinas a partir da década de 1880, sendo chamado, no início do século
20, de salle des bains. E, por volta do início do século, este espaço faz sua entrada na
área íntima dos apartamentos de luxo, não parando mais de diminuir.
53

Guerrand, R., op. cit., p. 337.
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Immeuble, rue Réaumur, Paris, arquiteto J. Salard, 1899-1900. (ELEB. 1995)

Salle de bains – toilette, Hotel de Penthièvre, Paris, arquiteto, N. F. Escalier. (ELEB. 1995)

Até o século 18, as funções da cozinha eram realizadas em cômodos
específicos. As mudanças mais significativas iniciam -se na segunda metade do século
17, quando se passa a ter algum controle do fogo de cozimento, através de fornos
fechados. Estes, em um período de cem anos, foram substituídos por outros de ferro
fundido, até chegarem aos fogões econômicos, na primeira metade do século 19. São
criados dutos para a evacuação da fu maça e as chaminés se tornam coifas. A cozinha
burguesa se equipa com móveis e utensílios, tornando -se o centro nervoso da
habitação, mas ainda não é parte dos cômodos representativos. Jules Guadet, um dos
famosos autores de tratados de Arquitetura na vira da do século, escreve que as
cozinhas dos ricos, no final do século 19, “deve estar próxima da sala de jantar sem
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ser-lhe contígua; em todo caso, deve dela estar separada por circulações fáceis e não
por longos corredores escuros e tortuosos como vemos em muitos exemplos; ela deve
ser acessível pela escada de serviço, e dela próxima o bastante para que os
empregados não tenham que atravessar qualquer parte do apartamento; deve estar
em comunicação fácil com o hall de entrada para atender à porta; enfim, dev e estar
isolada o suficiente para que os odores de cozinha não se espalhem por todo o
apartamento”. 54 Porém aqui notamos a diferença entre a teoria e a prática, pois estes
cômodos

eram

geralmente

localizados

no

final

de

corredores

longos,

eram

malcheirosos, úmidos e mal ventilados, servindo até de abrigo de moscas e germes causadores de várias doenças, como a tuberculose.

À esquerda: Perspectiva, cozinha de um apartamento burguês, 1880.
À direita: Publicidade mostrando a sistema de ventilação de uma cozinha, 1910. (ELEB, 1995)

Ao se detectarem esses problemas, ela recebe paredes lisas, sem reentrâncias; o
piso deixa de ser de madeira ou pedra, para dar lugar ao cimento e posteriormente ao
ladrilho. Na virada do século, são criados materiais esmaltados, tinta brilhante
impermeável e fogões com total controle da intensidade do fogo, que modificam o
status da cozinha e permitem que seja possível calcular o tempo necessário para
realizar tarefas. Isso facilita o trabalho do cozinheiro, o que é necessário, devido à
escassez de mão-de-obra, após a Primeira Guerra, e a própria dona -de-casa passará a
freqüentar mais este espaço. Acredita -se, como lembra Michel Vernes, que os
cuidados com a higiene incitem ”a criação de valores estéticos derivados dos valores
de salubridade e moralidade que lhe são próprios. Reluzente e imaculada”, conclui

54

Guadet, J. Elèments et thèorie de l´Arc hitecture. Paris: Librarie de la Construction Moderne, 1902.
Tome II, p. 118. Tramontano, M., op. cit., p. 78.

39

2

.

a

p

a

r

t

a

m

e

n

t

o

:

o

r

i

g

e

n

s

?

Vernes, “a cozinha testemunha solidariamente do gosto e da moralidade da dona da
casa”

55

, valores caros à burguesia ascendente. Facilitar o serviço da cozinha significa,

sobretudo após a Primeira Guerra, otimizar os gestos e os passos necessários às
atividades de cozinhar, já que, devido à escassez de pessoal doméstico e ao
desenvolvimento de novos equipamentos, a presença da dona da casa será aí mais
freqüente. 56

À esquerda: interior de uma cozinha-salle à manger, Paris, arquiteto A. Labossière, 1907.
À direita: cozinha separada por uma alcôve da salle à manger, Paris, arquiteto A. Labossière, 1908. (ELEB. 1995)

Os arquitetos buscam novas soluções para a cozinha, aproximando -a da sala de
refeições - esta, por sua vez, desloca-se para a parte posterior dos apartamentos,
abrindo-se para o pátio interno; ou raramente, para a fachada principal do edifício,
criando uma separação entre o espaço sujo da cozinha e o limpo de refeições: o office
- copa. Este, ao contrário dos hôtels, é pequeno, sendo destinado a guardar comida e
estocar baixelas e produtos de mercearia, devendo para tanto, ser bem ventilado, e
ter as paredes recobertas por azulejos. O conjunto composto pela sala de refeições, a
cozinha e o office formará um sistema à parte que podemos notar na quase totalidade
das plantas dos apartamentos da época.

55

Vernes, M. La cuisine entre le plaisir et le fatal. In: Habiter, habitè. Sèrie Mutations nº116. Paris:
Autrement, set. 1990, p. 64. Tramontano, M., op. cit., p. 78.
56
Eleb, M. L’invention de I’habitation moderne - Paris 1880-1914. Paris: Hazan/Archives de
I’Architecture Moderne, 1995, p. 126.
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Zonas de prestígio

Espaço de sociabilidade, a sala d e jantar é lugar de

maior importância, onde os encontros sociais oferecidos pela família aos convidados
seguem regras estritas, e exibem-se vitrine de objetos, pratarias da moda, além de
lugar de encontro cotidiano dos membros da família quando das refeiçõ es diárias.
“Na maior parte das construções de 1860 -1880, sobretudo em Paris, a peça tomada
como sala de jantar dá para pátios internos sombrios e estreitos. Daí seu progressivo
abandono, fora das refeições, pelo pequeno salão – petit salon, lugar acolhedor, feito
para leitura e os bordados”. 57
Espaço teatral que vincula a nova sociedade
à

antiga,

o

apartamentos

grand
de

salon

todos

está
os

presente

burgueses

nos
mais

abastados. Figura central de sociabilidade do
espaço habitável do apartamento, o salão será no
caso dos pequenos burgueses um lugar quase
morto, com seus móveis recobertos por capas
Hotel, rue Championnet, Paris, 1892, arquiteto, J. Valentin,
planta do térreo. (ELEB. 1995)

protetoras.

Em função desta sociedade receptiva e cordial, com um modus vivendi
paternalista, outros espaços são concebidos na moradia. Após os jantares sociais, os
cavalheiros retiravam-se ao fumoir – ou sala de fumar -, espaço estritamente
masculino de pequenas dimensõ es, podendo abrigar, igualmente, a biblioteca, o
escritório ou a sala de bilhar . Já as mulheres costumavam ficar conversando no salon,
ou às vezes no quarto da senhora da casa, normalmente contíguo ao grand salon.

À esquerda: bureau-fumoir, 1910, Paris.
À direita: billard e fumoir, 1895, Paris. (ELEB. 1995)

57

Guerrand, R., op. cit., p. 334.

41

2

.

a

p

a

r

t

a

m

e

n

t

o

:

o

r

i

g

e

n

s

?

A crescente valorização das áreas de prestígio dos apartamentos burgueses fez
com que este, nos dizeres de Guerrand, “se assemelhassem, em seu mobiliário, a uma
loja de antiguidades onde a acumulação aparece como o único princípio diretor da
composição interior do espaço. As mais diferentes épocas e civilizações são
mescladas, com a sala de jantar Renascença acotovelando o dormitório Luís XVI,
enquanto uma sala de bilhar mourisca dá para uma varanda com ornatos japoneses,
tudo em meio a uma superabundância de tecidos, de tinturas, de sedas, de tapetes
recobrindo cada superfície livre”. 58

Immeuble, rue de Fleurus, Paris, 1907,
arquiteto A. Bocage, planta do andar.
(ELEB. 1995)

Zonas íntimas

A

partir

do

início

do

século

19

consolida-se

uma

especialização do quarto conjugal, e consequentemente a ideia, entre os arquitetos
da época, de agrupar os dormitórios em uma zona específica da moradia. A época em
que se podiam receber visitas em uma peça mobiliada por um leito parece
definitivamente distante. “Daqui por diante pesa um tabu sobre todo espaço
classificado como “quarto”, como se o fato de entrar ali sem uma razão precisa
expusesse a terríveis perigos”. 59 Em relação as crianças, não se encontra nenhuma
referência explícita a um espaço próprio infantil. Desde pequena idade, os filhos são
confiados a uma ama e, ao alcançarem a sétima série da escola, vão ao internato.
Neste momento, frente às inovações espaciais propostas, ganha importância
uma discussão sobre o papel exato do quarto de Madame da alta burguesia, que
anteriormente se encontra contíguo ao grand salon e aberto aos convidados em dias

58
59

Idem, p. 335.
Idem, Ibidem.
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de festas. Ele é ou não lugar de intimidade? A atitude de separação dos cômodos do
casal é uma herança de tempos passados, onde Madame e Monsieur não se casam por
amor necessariamente, e preferem, portanto, viver em quartos separados.
O quarto conjugal – onde marido e mulher
dormem juntos - parece ser, a julgar pelas
plantas de moradias da época, um fenômeno
pequeno-burguês, e bastante raro na habitação
de luxo

60

. O quarto da Madame

–

onde

ela

recebe suas amigas e, vez ou outra rece be
Monsieur - constitui um dos cômodos mais belos
da casa, com grandes janelas que se abrem para

Chambre Louis XV, catálogo Gouffé-Jeune, Paris, 1890. (ELEB.
1995)

a fachada principal do edifício, tendo comunicação direta com os cômodos de
recepção. Uma pequena sala íntima – o boudoir – que possui entrada independente,
um espaço para toilette e uma garde-robes, se encontram em anexo ao quarto de
Madame. Já o quarto de Monsieur, apresenta menos anexos – apenas uma toilette e
quarto de vestir ou armários. “O quarto de ambos é, ou pode ser, ao mesmo tempo,
espaço de sociabilidade e de intimidade, apesar do horror que os higienistas e alguns
manuais de bem-viver tem a esta ideia: aí as mulheres recebem convidados; aí os
homens fumam depois de jantares sociais, no caso de não possuírem um fumoir”. 61

Em relação às roupas e aos objetos pessoais, costumam estar guardados em
garde-robes – quartos de vestir femininos que irão adiante se ver substituídos por
armários -, em lingeries - pequeno cômodo para a roupa de casa -, e em roberies ou
vestiaires - pequeno cômodo ao lado da galeri a de entrada onde os convidados, ou
visitas, guardam seus casacos ou pertences. Nos apartamentos mais modestos e
naqueles das classes populares, estes cômodos serão substituídos por armários na
entrada e na salle de bains, assim como o office vai limitar-se a um armário na
cozinha.

60
61

Tramontano, M., op. cit., p. 81.
Idem, Ibidem.
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À esquerda: Hôtel de J. Lisch, 1889, planta.
À direita: Hôtel particulier de H. Guimard, Paris, 1902-1912, planta do segundo andar. (ELEB. 1995)

A mudança de status da mulher rica dentro da sociedade e dentro da casa a
partir da década de 1910, vai alterar a disposição e as atribuições dos espaços nos
apartamentos burgueses. A crescente falta de pessoal doméstico qualificado coloca à
mulher a responsabilidade de cuid ar dos filhos, do funcionamento e despesas da casa.
“Esta crise de empregados domésticos e a diminuição da área dos apartamentos
também causará o desaparecimento dos quartos de empregados, antes situados no
último andar dos edifícios – quanto mais pobre se é, mais alto se mora – e reduzidos
a um ou, no máximo, dois pequenos quartos contíguos à cozinha. Apenas a partir de
então, a entrada e a escada de serviço vão começar a desaparecer dos edifícios de
apartamentos franceses”. 62 Estes avanços sociais interfer em no espaço doméstico
quando o quarto de Madame - se ainda existir - se transfere para dentro da área
íntima da família.

62

Idem, Ibidem.
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um modelo a se propagar
De um ponto de vista puramente elitista, as reformas urbanas do século 19 tinham o intuito
de sanear e embelezar as cidades através da monumentalidade de seus edifícios, do controle
sócio-político, do lazer e, entre outras, da melhoria das condições de circulação. A ação do barão
Haussmann na cidade de Paris, entre 1853 e 1870, tornou-se o exemplo mais referenciado no
cenário europeu, difundindo-se como o modelo, por excelência, de cidade moderna.
A habitação foi, sem dúvida, intensamente atingida por este conceito de modernidade. No
capítulo anterior, pudemos exemplificar e conceitualizar, de forma mais ampla, estas alterações no
campo da habitação, caracterizando tipologias e a maneira de morar da época.
Cidades europeias como Viena, Florença, Bruxelas, foram palco de intervenções
semelhantes à matriz parisiense, que acabou por influenciar, na passagem do século 19 para o 20,
intervenções em cidades de todo o mundo, inclusive sul-americanas, como Buenos Aires, Rio de
Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre e São Paulo. Em todas estas cidades, as novas imposições
alteraram maneiras de morar tradicionalmente estabelecidas, originando espaços e casas
submetidas a uma ordem estável, necessária às novas funções urbanas promovidas pelo
capitalismo industrial. De acordo com Paulo Marins, o privado passou a ser controlado não apenas
pelos desígnios do indivíduo, mas pela ordem imposta pelo Estado. “Esse modelo de convívio
urbano, trespassado pelos procedimentos de especialização espacial e segregação social, esteve
pulsando no cerne dos procedimentos de controle da habitação e vizinhanças implementados nas
capitais brasileiras a partir do advento da República”.63
Nas principais capitais do país, houve inúmeras tentativas de implementação das
referências européias, através da busca do Estado em caracterizar os espaços de abrangência
pública, a rua – circulação e lazer -, e privada, a moradia – estabelecida pela prática da intimidade
condicionada pelos códigos de comportamento rígidos mantidos pela família nuclear. Tudo isso
ainda acompanhado por uma geografia de exclusão e segregação social, que classificava os bairros
segundo os diversos segmentos da sociedade, onde conceitos como a privacidade não seriam mais

63

Marins, P. C. G. Habitação e Vizinhança: limites da privacidade no surgimento das metrópoles brasileiras. In: História da Vida
Privada no Brasil - República: da BeIIe Epoque à Era do Rádio. Vol. 3, São Paulo: Cia. das Letras, 1998, p. 137.
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confundidos com a domesticidade. A noção de privacidade ultrapassava os limites do lote da casa
para uma dimensão que abarcava convívios coletivos – os vizinhos.
Eloísa Petti Pinheiro, em seu texto “A haussmannização e sua difusão como modelo urbano
no Brasil” observa que, mais do que a abertura de novas ruas e de construções monumentais, a
haussmannização foi caracterizada também por “sua forma de ação baseada na capacidade de
intervir em um tecido urbano existente, introduzindo elementos alheios a este, mudando sua
imagem, expulsando a população residente e dotando-o de monumentalidade”.64 Pinheiro
esclarece ainda que, além dos aspectos urbanos, o processo engloba aspectos sociais, econômicos
e políticos, gerando uma nova abordagem sobre o assunto por considerar estes diversos
elementos utilizados por Haussmann em Paris.
Algumas cidades em processo de metropolização, principalmente na passagem do século
19 para o século 20, apresentam características haussmannianas sem que tenham exatamente
passado por todas as reformas urbanísticas mencionadas acima. “A cidade haussmanniana”,
escreve Pinheiro, “resulta ser a cidade da moderna sociedade burguesa, uma vitrine da
modernização, que se executa sob uma determinada conjuntura que se cria quando se encontram
a forma autoritária de gestão da cidade e as novas estruturas do capitalismo. É um momento
singular que se produz num tempo justo, nem antes, nem depois”.65
O Rio de Janeiro de Pereira Passos foi o primeiro exemplo brasileiro de haussmannização.
Entre 1902 e 1906, a cidade foi alvo das mais variadas tentativas de controle das moradias, e
extensão dos padrões de privacidade controlada e estável à dimensão pública. “A primeira grande
intervenção do poder público sobre o espaço urbano carioca resultou da ação conjunta dos
governos municipal e federal e se centrou em três pontos: o controle sanitário, urbanístico e da
circulação”.66
Em um processo muito parecido ao parisiense, grande contingente de moradores pobres
foram expulsos da região portuária, em função das renovações urbanísticas realizadas no local, tais
como alargamento e retificação de ruas e abertura de novas avenidas, sendo dispersos pelos
subúrbios, pelas casas de cômodos do entorno imediato e pelas favelas. O espaço urbano foi
sendo transformado através do contínuo processo de destruição e reconstrução, marcando o que

64

Pinheiro, E. P. A “haussmannização e sua difusão como modelo urbano no Brasil. Artigo apresentado no 5º SHURC, Campinas –
PUC, 1998.
65
Idem, pp. 1-2.
66
Abreu, M. de A. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPLAN / Jorge Zahar editor. Vaz, L. F. Uma história da habitação
coletiva da cidade do Rio de Janeiro – estudo da modernidade através da moradia. Tese de Doutorado. São Paulo: FAU – USP,
1994, p. 79.
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se costuma chamar de “era das demolições”.67
Na verdade, esta era se inicia ainda sob o governo de Barata Ribeiro, em 1893, quando da
demolição do célebre cortiço Cabeça de Porco, tendo a Prefeitura permitido que os moradores
recolhessem os restos de madeira oriundos da demolição, e transformá-los nas paredes das favelas
nos morros próximos. Mais de quarenta prédios foram demolidos na rua da Carioca e foi
inaugurada a avenida Central, a mais elegante da cidade.68
Os idealizadores deste modelo de reforma urbana “tinham esperança de garantir a
transformação social e cultural da cidade, e obter um cenário decente e atraente aos fluxos do
capitalismo internacional, tão refreados pelas precárias condições da capital quanto ambicionados
pelas elites atreladas aos grandes interesses exportadores instalados no governo da União”, lembra
Marins.69
Nesse sentido, o Rio de Janeiro de Pereira Passos foi alvo de grandes tentativas de reforma
nos costumes, materializadas através do redesenho e do controle dos espaços públicos e de
interferências às propriedades edificadas e aos espaços privados. Em decorrência destas reformas a
habitação sofreu transformações. De um lado, a população iniciou um processo de construção de
casebres e favelas, e de outro, agentes do mercado imobiliário construíram vilas e habitações para
as classes médias. Foram construções que acabaram por diversificar os tipos tradicionais de
habitações já existentes e alterar a tradicional maneira de morar das antigas casas térreas e
sobrados.
A construção em altura, uma das tipologias construídas, permitiu maior aproveitamento dos
lotes. Entretanto, foi preciso aguardar a disseminação do concreto armado, para uma maior
sobreposição das unidades no sentido vertical e, portanto uma maior utilização do espaço, da
mesma forma em que se procedia no sentido horizontal, onde as casas eram dispostas lado a lado.
Este novo padrão de moradia tornou-se símbolo de ascensão social para a elite, ainda empenhada
em copiar o estilo de vida europeu.
A propagação do modelo verticalizado de habitação teve que esperar até que os avanços
dos materiais e das técnicas construtivas estivessem ao alcance dos empreendedores e
proprietários.

67
68
7

Vaz, L. F., op. cit., p. 80.
Boechat, R. Copacabana Palace. Um hotel e sua história. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1998, p. 24.
Marins, P. C. G., op. cit., p. 143.
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Na Avenida Central, foram construídos
imponentes edifícios que exibiam a imagem
de cidade maravilhosa no início da década de
1920, juntamente com a construção dos
pomposos
comemorativa
Independência

pavilhões
do
de

da

exposição

centenário
1922.

da

Despontaram

edifícios emblemáticos de uma nova era,
exageradamente chamados de arranha-céus,
que eram associados ao centro da cidade e a
Copacabana. Os primeiros edifícios
já apontavam na paisagem desde os anos de
1910, como, por exemplo, temos o Palacete
Lafont, situado na esquina da avenida Central
com a rua Santa Luzia, considerado o primeiro
edifício de apartamentos da cidade.

As reformas do prefeito Pereira Passos mudaram a cara do
Rio: mais de quarenta prédios foram demolidos na rua da
Carioca (no alto) e foi inaugurada a avenida Central, a mais
elegante da cidade (acima). (BOECHAT. 1998).

O processo de verticalização ocorrido no Rio de Janeiro se estabeleceu de forma acentuada,
caracterizado por um modelo onde a relação entre a ocupação dos lotes e as ruas manteve-se por
muito tempo fiel aos padrões oitocentistas das capitais europeias. Marins constata que a
construção de edifícios habitacionais verticalizados começou, no Rio de Janeiro, no final da década
de 1910, em volta da praça Floriano Peixoto, e se intensificou na década de 1920, nos bairros da
zona sul. “A fase inicial de construção de habitações verticais foi marcada pela edificação de
prédios de altíssimo luxo, com elaboradas fachadas de inspiração no classicismo francês”.70

70

Marins, P. C. G., op. cit., p. 190.
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Tanto quanto seus congêneres paulistanos, os
primeiros edifícios de apartamentos cariocas
tinham clara a intenção de amenizar os
preconceitos relativos à habitação coletiva. Na
Cinelândia, surgiram vários edifícios com
cinemas,

originalmente

residenciais.

“O

apartamento despontou nos anos 1920 como
um novo padrão de habitação no Rio de
Janeiro. Para designar a nova forma de
habitação coletiva foram utilizadas, durante
mais de uma década as expressões “casa de
apartamentos”

e

“arranha-céu”,

entre

outros”.71
Ainda segundo Lilian Vaz, “ao contrário
das estalagens e de seus sucessores, a casa de
apartamentos

não

surgiu

como

uma

Em menos de cinquenta anos, Copacabana passou de um
imenso areal, assinalada por uma fileira de elegantes palacetes
praianos, a uma miscelânea de edifícios de todos os padrões
sociais justapostos a grandes favelas. (Novais. 1998)

progressão ou evolução dos tipos de casas ou
quartos enfileirados. Apesar de ser um padrão que aprofundava a tendência de agrupar mais
pessoas numa área menor, tornando mais coletiva ou mais socializada a moradia, representou uma
profunda ruptura nesta evolução. O precursor do edifício de apartamentos não era apenas mais
um tipo: era um novo modelo a ser reproduzido. Um modelo prático-simbólico, como se verá no
caso concreto da cidade do Rio de Janeiro”.72
Já nas primeiras décadas do processo de verticalização carioca, iniciou-se a competição dos
incorporadores pela produção da moradia dos setores mais abastados da população, segmento a
que se direcionou inicialmente o novo gênero habitacional. Em concorrência com as suntuosas
residências erguidas em bairros nobres, os novos edifícios verticais da zona sul tentaram se
estabelecer como os espaços preferidos das elites residentes no Rio durante as décadas de 1900 a
1920.

71
72

Vaz, L. F., op. cit., p. 95.
Idem, Ibidem.
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Era necessário e primordial conferir aos
apartamentos exclusividade e luxo, já que esta
modalidade de moradia causava repulsa nas
elites,

que

estalagens,

condenavam
casas

de

os

cômodos

cortiços,
e

todo

agrupamento coletivo de espaços de morar.

A avenida passou a ser não só esteio da vida social e
cultural da capital, mas o principal modelo do imaginário
modernizador da República – Avenida Rio Branco,
esquina da rua do Ouvidor, Rio de Janeiro, 1906. (Novais.
1998)

modos de vida da belle époque tropical
Analisando as transformações ocorridas com o advento da República, percebe-se que,
acima de tudo, a importação de modelos, tanto de modos de vida quanto de espaços e estilos
arquitetônicos, foi, naquele momento, um fenômeno mundial, uma face momentânea do que hoje
conhecemos por globalização, extrapolando, inclusive, razões locais. “Estimuladas, sobretudo por
um novo dinamismo no contexto da economia internacional, estas mudanças afetaram desde a
ordem e as hierarquias sociais até as noções de tempo e espaço das pessoas, seus modos de
perceber os objetos ao seu redor, de reagir aos estímulos luminosos, a maneira de organizar suas
afeições e de sentir a proximidade ou o alheamento de outros seres humanos”.73
Sevcenko considera ainda que tal Revolução Científico-Técnológica fez alterar hábitos e
costumes cotidianos e o ritmo e a intensidade dos transportes, comunicações e do trabalho. Outro
resultado desta Revolução foi o avanço europeu e norte-americano sobre as sociedades
tradicionais, de economia agrícola. Nesse sentido, não bastava às potências incorporar tais áreas
sob seus domínios territoriais, era necessário transformar seus modos de vida, de maneira a impor-

73

Sevcenko, N. O prelúdio Republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso. In: História da Vida Privada no Brasil, v. 3, São
Paulo, Companhia das Letras, 1998, p. 10.
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lhes hábitos e práticas voltados à produção e ao consumo, de acordo com a economia de base
Científico-Tecnológica.
No Brasil, esse papel de “metrópole-modelo”74 recai sobre a cidade do Rio de Janeiro, na
passagem do século 19 para o século 20. Cartão de visitas e cidade de maior porte do país com
recursos e atrativos econômicos, sede do governo, centro cultural e maior porto, o Rio de Janeiro
neste momento recebe inúmeros estrangeiros atraídos pelos produtos da modernidade.

À esquerda: na belle époque, o objeto de desejo por excelência eram
os chapéus femininos que variavam infinitamente segundo códigos
precisos de etiqueta - Rayon de Chapéus da Maison Blanche, 1908.
Acima: O charuto representava o prestígio das conquistas sócioeconômicas de uma sociedade – Charutos Príncipe de Gales, 1929.
(Novais. 1998)

O cinema, os novos meios de comunicação, a telegrafia sem fio, o telefone, os meios de transporte
movidos a derivados de petróleo, a aviação, a imprensa ilustrada, a indústria fonográfica e o rádio
intensificaram esse papel da capital da República.
Produtos como o cinema, o cigarro, os bondes, a moda - através da indumentária -, os
objetos de uso pessoal e de uso residencial, o raio x, e uma gama variadíssima de acessórios da
vida cotidiana acabaram por trazer ao trópico um modo de vida europeizado. O cinema, que pôde
ser assistido pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1896

75

, em forma de

imagens em movimento através do chamado “omniógrafo” francês, ofereceu à sociedade carioca o
modelo de vida europeu. O consumo do cigarro e do café, que ainda no começo do século 20
tinha uma conotação europeizada, como um novo hábito burguês da sociedade, representava o
74

Sevcenko, N. A Capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio. In: História da Vida Privada no Brasil, v. 3, São Paulo, Companhia
das Letras, 1998, p. 522.
75
Idem, p. 518.
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prestígio de seus usuários e admiradores. Os bondes substituíram as gôndolas e a diligência,
trazendo a cidade um equipamento socialmente democrático. A moda francesa chegou ao Rio
através de revistas e folhetins, trazendo uma gama de trajes e adereços acompanhados por uma
ritualização de usos e formas. Destacavam-se os chapéus femininos como objeto de desejo por
excelência na sociedade carioca.
Muitas vezes, o anseio de imitar modelos dos chamados países civilizados e prósperos
causava desconforto. “Em pleno verão, freqüentemente se viam cavalheiros usar sobrecasacas de lã
inglesa e senhoras embrulharem-se em vestidos longos, coletes e xales. Os delicados leques com
que as damas se abanavam não eram suficientes para aplacar o calor, agravado pelo modismo
alienígena. Era preciso suar muito para ser elegante”.76
Palco por excelência do espetáculo social, a
casa será, neste momento, a grande vitrine da Belle
Epoque tropical. Uma lógica eclética foi imposta na
decoração

de

seus

interiores,

“criando

uma

atmosfera íntima do lar, completamente isolada das
influências externas”.77 Equipamentos e objetos dos
mais variados estilos se mesclavam num cenário de
modernidade.

Eram

portas,

janelas,

abajures,

tapetes, louças e móveis que, na maioria das vezes,
não possuíam função alguma na habitação e no
modo de vida brasileiro. Os banheiros ganhavam
destaque especial, já que as novas noções de
higiene estavam intimamente relacionadas com o
uso de objetos. Esta gama de utensílios juntamente
com a ideia de modernidade e higiene que alguns

Segundo a lógica eclética da belle èpoque, a decoração dos
interiores deveria criar uma atmosfera íntima do lar
completamente isolada das influências externas. Os estilos
a procedências variados dos objetos sugeriam afluência e
dissolviam questões de origem. – Marcenaria Brasileira,
1907. (Novais. 1998)

objetos traziam estabeleceram na sociedade carioca
um novo padrão de vida sofisticada.
Outra grande referência europeia nos trópicos fora a atuação, no ano de 1919, de Epitácio
Pessoa, recém-eleito presidente da República com a promessa de “inserir o país na era da
modernidade que conhecera na França, exacerbando a tendência das elites do Rio a repetir

76
77

Boechat, R., op. cit., p. 25.
Idem, p. 536.
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costumes europeus, mas não ao ponto de romper antigos preconceitos”.78 Além de patrocinar a
vinda de inúmeras personalidades estrangeiras em visita ao Brasil, e dele levarem uma imagem
positiva, o então presidente fixou um objetivo ainda mais audacioso: fazer do centenário da
Independência, em 1922, a ocasião para tornar o país conhecido e respeitado.
Juntamente a esse propósito, Epitácio
Pessoa

idealizou

a

construção

de

um

grandioso hotel à altura dos exemplares
europeus, sem similar na América do Sul,
capaz de consagrar-se pela sofisticação de
seus serviços e pelo esplendor de sua
localização. No ano de 1922, o Copacabana
Palace abre suas portas com todo esplendor
que a Europa podia oferecer: chef de cozinhas,
códigos de serviços implacáveis, sofisticados
serviços de lazer e diversão, e, principalmente,
uma estética ricamente decorada com todos

Pouco mais de um ano após a inauguração do Copacabana, a
avenida Atlântica era destruída por mais uma ressaca, 1924.
(Boechat. 1998)

os adereços vindos do continente além-mar.
Implantado na avenida costeira ainda pobre em edificações, o hotel foi o chamariz de visitantes
célebres de todo o mundo, o que acabou por induzir o desenvolvimento urbano na área.
Figuras ilustres como Sarah Bernhardt,
Albert Eisntein, Santos Dumont, personagens
do show business europeu, Marlene Dietrich,
Carmen Miranda, e inúmeros nomes que
atuaram no palco do Golden Room do
Copacabana Palace, faziam parte da lista de
hóspedes do hotel.
Neste cenário, escreve Sevcenko, o Rio
passa a ditar, para o restante do país, “não só
as novas modas e comportamentos, mas

Celebridades que desfilaram nos corredores do Copacabana
Palace nos anos 1930 a 1950. (Boechat. 1998)

acima de tudo os sistemas de valores, o modo

78

Idem, p. 29.
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de vida, a sensibilidade, o estado de espírito e as disposições pulsionais que articulam a
modernidade como uma experiência existencial e íntima”.79

a pauliceia transformada
Em São Paulo, a situação, na passagem do século 19 para o século 20, não diferia muito da
carioca. “No alvorecer da metrópole paulistana”, escreve Hugo Segawa, “não faltou presunção para
tentar transformar o retraído burgo de taipa de pilão num centro cosmopolita, em cujas artérias
pulsava a riqueza do café. No crepúsculo do Oitocentos, a cidade de São Paulo mal transpunha os
limites do chamado triângulo (...) limites que demarcavam a fundação da cidade e a modorra
colonial, e que os influxos cafeeiros vislumbravam romper”.80

Acima, 1887 e à direita, 1914, imagens da Rua São Bento, São Paulo
em três tempos. (Memória Urbana, Emplasa, 2001)

Desde a década de 1870, quando a capital paulista passou a centralizar definitivamente a
economia cafeeira da província, podem-se observar as primeiras intervenções de reformas dos
espaços públicos e de edifícios privados. As transformações eram de cunho construtivo, como, por
exemplo, a substituição da taipa pelo tijolo, ou do beiral pela platibanda ornada, mas também de
cunho urbanístico, rompendo os limites do sítio de fundação da cidade, transpondo as várzeas que
cercavam o triângulo inicial, e irradiando a cidade.
“Primeiro o triângulo, depois o tabuleiro” observou Gama se referindo à urbanização da
cidade de São Paulo a partir da década de 1870.81 A área urbana começou a se expandir e o centro

79

Idem, p. 522.
Segawa, H. Prelúdio da Metrópole. São Paulo, Ateliê Editorial, 2000, p. 12.
81
Gama, L. H. Nos Bares da vida. Produção cultural e sociabilidade em São Paulo – 1940 e 1950. São Paulo, Editora Senac, 1998,
p.32.
80
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já não apresentava mais uma vocação residencial burguesa e sim uma vocação comercial. Os
sucessivos loteamentos das inúmeras chácaras ampliaram o núcleo original e estabeleceram na
cidade novas maneiras de morar. Inicialmente Santa Efigênia e Campos Elísios e, posteriormente,
Higienópolis e Santa Cecília. Surgiram os primeiros bairros operários próximos às zonas industriais,
acompanhando as vias férreas – Brás, Belenzinho, Moóca, Luz e Bom Retiro -, e os núcleos de
características mais modestas, acompanhando os eixos viários que levavam ao interior – Liberdade,
Santo Amaro, Consolação, Cambuci e Vila Deodoro.
Alguns acontecimentos foram determinantes para a futura expansão física da cidade de São
Paulo. A eletricidade, que trouxe um importante pré-requisito à industrialização, mudou a
fisionomia da cidade não só em relação ao transporte, mas também quanto à própria iluminação
pública. Utilizando inicialmente candeias de azeite, a cidade passou, em 1872, a ser iluminada a gás
e, somente em 1901 passou a ter eletricidade gerada por hidrelétrica, através da famosa
companhia canadense Light 82.
Durante muito
serviu-se

de

cavalos

tempo,
e

São

mulas

Paulo

para

a

locomoção de pessoas e cargas. A partir de
1872,

a

cidade

inaugurou

o

primeiro

transporte coletivo apelidado de “bonde a
burro”,

e

somente

em

1900

foram

inaugurados pela Light os bondes elétricos,
ampliando

os

vetores

espaciais

do

crescimento da cidade.83
O desenvolvimento do sistema de transportes
da cidade contribuiu para a expansão dos
bairros, porém o sistema ferroviário foi o
grande responsável pelo desenvolvimento
socioeconômico de São Paulo. A estrada de
ferro84 possibilitou a circulação de produtos

Rua São João com bondes elétricos, década de 1910. (Memória
Urbana, Emplasa, 2001)

intra e extra território brasileiro, aumentando

82

Memória Urbana: a Grande São Paulo até 1940. São Paulo, Arquivo do Estado, Imprensa Oficial, 2001, p. 37.
Idem, p. 35.
84
A estrada de ferro fazia parte do “pacote” europeu de bens industrializados que a elite cafeeira deveria pagar como parte de acordos
comerciais de exportação do café.
83
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a circulação de riquezas e modos de vida.
“O gigante de ferro invade a cidade, com sua potente maria-fumaça, estremecendo os vales,
cortando caminhos, cindindo montanhas, carregando progresso. Descarrilando mulas e homens,
indo e vindo do interior cafeeiro ao Porto de Santos. Buscando e levando divisas, enchendo o
bolso de nossos barões e esperando inquieto que os recém-libertos trabalhadores negros, e mais
alguns mulatos e brancos, carreguem o seu corpo impassível”.85
Os

primeiros

fazendeiros,

migrantes,

sobretudo, das fazendas e cidades do Oeste,
começaram e se fixar na capital, buscando
ascensão aos negócios da província na região
da Luz, que passou a abrigar os primeiros
palacetes de gosto eclético. Tais palacetes se
contrapunham aos sobrados e casas térreas
de taipa que pontuavam as ruas da colina
histórica, como as ruas Direita e São Bento.
Pouco a pouco, os antigos integrantes das

Ferrovia em construção que modificou a vida da cidade a partir
de 1890. (Memória Urbana, Emplasa, 2001)

elites

locais

que

residiam

nestas

casas

migraram para os novos bairros.
A partir de 1911, a Companhia City iniciou a compra de grandes extensões de terra na
cidade, visando executar loteamentos, originando bairros-jardins como, por exemplo, o Jardim
América. Projetados pelos arquitetos ingleses Barry Parker e Raymond Unwin, os jardins
abandonavam os propósitos iniciais dos idealizadores das garden cities inglesas, na medida em que
elitizavam o loteamento priorizando os segmentos mais abastados da população, tornando-se
símbolo de distinção das elites paulistanas.
Nas décadas seguintes, a própria Companhia City incorporou glebas segundo os mesmos
padrões paisagísticos e urbanísticos do Jardim América na cidade de São Paulo, gerando os novos
bairros do Anhangabaú, City Butantã, Alto da Lapa, Bela Aliança, Pacaembu, Alto de Pinheiros,
entre outros. Este tipo de zoneamento funcional e social inspirou uma série de incorporadores
paulistanos que, anos mais tarde, foram formando uma mancha mais ou menos contínua de
bairros semelhantes na região sudoeste da capital paulista.

85

Gama, L. H., op. cit., p. 32.
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a casa colonial
Para maior compreensão dos avanços alcançados no ramo da habitação neste período é
importante restabelecermos alguns aspectos e características das feições coloniais que
caracterizaram a cidade de São Paulo até o final do século 19.
Durante todo o período colonial, a arquitetura residencial urbana estava baseada em lotes
com características bastante definidas. Construídas no alinhamento das vias públicas e com
paredes laterais sobre os limites do terreno, as habitações urbanas apresentavam uma grande
uniformidade. O partido arquitetônico, as técnicas construtivas, a implantação e a organização
interna eram padronizados, fixados, em certos casos, nas Cartas Régias ou em posturas
municipais.86
Diante dum quadro habitacional bastante
amplo no que diz respeito às variações quantitativas
dos cômodos, temos, basicamente, dois modelos de
casas coloniais urbanas paulistas. Uma versão mais
modesta construída de terra socada e madeira, que
apresentava

planta

quadrada

desprovida

de

corredores de circulação onde o próprio cômodo
distribuía às funções: alcovas e salas, e a cozinha
localizava-se fora da edificação. E a chamada “casa
paulista colonial” também térrea ao nível do chão,
construída em taipa de pilão que apresentava certa
simplicidade em seu programa, com iluminação
natural apenas nos cômodos que davam para a rua
e para os fundos do lote, apresentando uma

Plantas reconstituídas de casas urbanas paulistas
dos séculos 17 e 18, com base em velhos
documentos e em restos de moradias antigas em
cidades da área bandeirista. A mais humilde das
casas com divisão interna de taipa de mão ou
tabique. (Lemos. 1999)

distribuição interna baseada no modo de vida
86

Reis Filho, N. G. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 1970, p. 24.
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colonial, na qual o trabalho escravo era abundante e
recorrente. O único cômodo aberto aos visitantes
diurnos era o salão, local onde as pessoas eram
recebidas e vistas, pela presença de amplas janelas.

Do salão, estavam dispostas as alcovas,
locais de permanência noturna na qual a
luz nunca penetrava. Estes espaços
sugeriam pouca ideia de privacidade, já
que o acesso as demais alcovas era feito
pelo próprio cômodo, mas também de
controle: para se chegar às alcovas das
filhas

passava-se,

obrigatoriamente

pelas alcovas dos pais.
Ao final do corredor estava localizada a
varanda ou sala de viver, também
iluminada através de grandes janelas,
Sobrado urbano, obedecendo ao esquema zona de estar na frente,
seguida da zona de repouso, da sala de jantar e, finalmente, da zona de
serviços, nos fundos. (Homem. 1996)

onde se realizavam os trabalhos da casa
e era um cômodo de permanência mista.

De dia, mulheres, crianças e escravos realizavam diversas atividades, de noite, todos conviviam
juntos somando-se a presença do patrão e dos convidados mais íntimos, o que tornava a varanda
um lugar de múltiplo-uso. Lemos a descreveu como local de estar, de reunião, de comer, de
tertúlias à volta da mesa, de trabalho comunitário, área de distribuição das circulações.87 Mesmo
sendo um local ainda de passagem contínua e obrigatória não só de pessoas, mas de animais
destinados aos quintais, de compras do cotidiano, de potes de água buscada nos chafarizes e de
lenha para os fogões, etc, a varanda era um espaço claramente privado, exatamente por localizarse na área posterior da habitação.
A cozinha, ainda suja e malcheirosa, era um anexo do corpo da habitação ligada à varanda
através de uma porta. Espaço de uso diurno, na maioria dos casos, a cozinha era frequentada
somente pelos escravos que realizavam as atividades domésticas. Segundo alguns autores, aí
estava a justificativa de sua localização excluída do corpo da casa e da repulsa de seus
87

Lemos, C. A. C. A República ensina a morar (melhor). São Paulo, Hucitec, 1999, p. 24.
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proprietários em sua utilização. Há ainda a questão térmica, da produção de calor da cozinha em
país quente, da tradição indígena de se cozinhar no quintal, ao ar livre, da desvalorização da
mulher nas sociedades machistas europeias, e um desprezo pelo trabalho doméstico.
O banheiro, peça inexistente neste momento, terá que esperar o final do século 19 com as
primeiras leis sanitárias e melhoramentos de infraestrutura urbana das cidades, para efetivamente
fazer parte da habitação. Na casa térrea colonial, as funções do banheiro eram suprimidas por
fossas localizadas no fundo do terreno e os banhos eram tomados no interior das casas em tinas.
Outra modalidade de habitação existente na cidade de São Paulo no final do século 19 era
o sobrado, que se diferenciava da casa térrea pelo tipo de piso – assoalho no sobrado e de chão
batido na casa térrea. Constituído por dois pavimentos, no térreo localizava-se um comércio ou
acomodações dos escravos da casa, e no pavimento superior estava uma habitação cujos espaços
reproduziam a organização interna da casa térrea.
Esta modalidade de habitação vai explicitar as relações entre casas e extratos sociais, já que,
em princípio, habitar um sobrado significava riqueza e, uma casa térrea, pobreza. Neste momento,
o nível social dos moradores da cidade era demonstrado através da quantidade de cômodos de
sua habitação, e não pela qualidade dos mesmos. O programa não variava, apenas aumentava em
número de cômodos. Como, de certo, até hoje esse hábito permanece arraigado na cultura
brasileira.
Transformações de cunho construtivo foram implementadas nas habitações paulistanas a
partir de 1850, juntamente com a supressão dos escravos e a abertura dos portos brasileiros –
ambas as ações eram exigências europeias, inglesas principalmente -, foram utilizados novos
materiais - o tijolo, o vidro e a estrutura metálica -, e peças importadas como pias e platibandas. A
casa de porão alto caracterizava o uso destes materiais, porém com uma ordenação espacial
interna idêntica à do sobrado, excluindo a loja existente no térreo.
Estas modalidades habitacionais persistiram na cidade de São Paulo até o final do século
19, quando leis sanitárias e de uso do solo e as riquezas oriundas do café e da industrialização da
cidade edificaram os novos bairros das elites, já nos padrões europeus franceses.
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morar à europeia no planalto paulista

A partir de 1890, vários aspectos contribuíram para a formação de novos bairros: o grande
aumento populacional, a imigração estrangeira demandada pela cafeicultura, e, principalmente, as
mudanças drásticas ocorridas nas mentalidades da sociedade do país, entre 1889 e 1900. “São
Paulo de 1894 a 1895 é marcada por um aglomerado urbano com características tipicamente
europeias – arquitetura, costumes, estruturação, etc. – já ultrapassando o velho núcleo colonial, o
famoso triângulo, e ocupando as áreas periféricas, chácaras e campos, em uma contínua expansão,
devido ao ciclo do café”.88 As antigas chácaras da periferia mais próxima foram loteadas entre 1895
e 1920, dando origem a novos bairros, entre eles Higienópolis e Santa Cecília, abrigando a
crescente população que ultrapassava, já em 1920, os 579.033 habitantes89.
A formação inicial desses bairros estimulou a total transformação do velho aglomerado
urbano, impondo-lhe novas estruturas de feição europeia, com ruas mais largas e arborizadas,
rompendo a homogênea aparência de suas construções. Segundo Bruno, administrações como a
de Antônio Prado, não mediram esforços para esconder ou eliminar qualquer traço não-europeu
ou “caipira” que por ventura perdurassem em suas ruas, em seus jardins, em seus costumes. 90
As antigas chácaras cederam lugar a bairros cuja configuração seguia outros princípios de
uso do solo, através da implantação de terrenos padronizados, construção de infraestrutura básica,
da forma de implantação do edifício e dos volumes construídos e espaços livres que perdiam suas
características rurais para estruturas tipicamente urbanas. Dentre outros, podemos citar os Campos
Elíseos, porções de Santa Ifigênia e da Liberdade e, em 1891, a inauguração e a abertura oficial da
Avenida Paulista, que, a partir da década seguinte, passou a acolher imigrantes enriquecidos ou
famílias ligadas a atividades financeiras e imobiliárias.

88

Macedo, S.S. Hygienópolis e arredores – processo de mutação de paisagem urbana. São Paulo: Pini: Editora da Universidade de
São Paulo, 1997, p. 27.
89
Idem, p. 32.
90
Bruno, E. da S. História e tradições da cidade de São Paulo. Rio de Janeiro, José Olympio, v.3, p. 911. Macedo, S.S., op. cit., p. 33.
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Avenida Paulista em direção à
Consolação, 1902. (Homem.
1996)

O Império do café trouxe para a cidade de São Paulo novidades próprias da chamada segunda
Revolução Industrial europeia e uma leva de imigrantes com seus modos de vida e suas maneiras
de morar. Além de técnicas de construção mais modernas, novos materiais, e modos de morar
diferentes das habituais, chegaram a São Paulo uma gama de profissionais liberais qualificados,
entre eles engenheiros e arquitetos europeus ou com formação europeia que passaram a edificar à
maneira francesa. Entre os mais destacados estavam Ramos de Azevedo, Victor Dubugras e Samuel
das Neves, escolhidos para a execução dos principais projetos da cidade.
A Avenida Paulista era um típico boulevard parisiense, traçado em meio ao mato, e filiado a
padrões da arquitetura francesa da habitação estabelecendo uma diferenciação espacial entre as
ruas e os lotes das residências, que prosseguia nos ambientes internos.
“Reproduziram-se no palacete atuações encontradas na casa francesa, como a implantação
e a distribuição. A casa afastava-se das divisas do lote, sendo a circulação feita a partir do
vestíbulo. Aparecia quase sempre a mesma série de dependências e de funções designadas pela
mesma nomenclatura. Por outro lado, na nova casa paulistana, persistiam certos elementos do
sobrado e da chácara(...)”.91
Em pesquisa sobre as diferentes tipologias na cidade de São Paulo, Carlos Lemos classifica
o palacete como uma novidade dos ricos, raramente térrea, que propiciava quase sempre o “morar
à francesa” e procurava evitar sobreposições das atividades nos ambientes através do aumento no
número de cômodos.92 A estanqueidade funcional das salas era clara na medida em que era
determinada a utilização das mesmas, estipulando-se a função, os horários e os papéis.

91
92

Homem, M. C. N. O palacete paulistano: 1867-1918. São Paulo, Martins Fontes, 1996, p. 14.
Lemos, C., op. cit., p. 34.
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Já Naclério define o palacete como um tipo de
casa

unifamiliar

que

ostentava

apuro

estilístico, rodeada por jardins, geralmente
afastada das divisas do lote, possuindo porão,
dotada de um ou mais andares, área de
serviços e edícula nos fundos. Como seu
modelo francês – o hotel particulier –, a casa
era dividida em três grandes zonas: de
recepção, de serviços e íntima.

Vila Horácio Sabino, avenida Paulista / rua Augusta, arquiteto
Victor Dubugras, 1903. (Homem. 1996)

Analisando-se as plantas da época, evidencia-se uma intensa especialização dos cômodos,
estabelecendo-se maneiras de morar ritualizadas. Os diferentes aspectos da vida privada das
famílias deveriam ocorrer em espaços determinados, onde até as características sexuais eram
distinguidas. Numerosas salas e salões recebiam atividades sociais específicas, demarcando o
território da casa acessível ao público. Nas áreas íntimas, os cômodos procediam a mesma
separação, assegurando a intimidade dos membros. E nas áreas de serviço, permanecia a
segregação entre patrões e empregados domésticos.

Vila Horácio Sabino, 1903. À esquerda: planta térreo: 1. entrada, 2. vestíbulo, 3. s. visitas, 4. s. jantar, 5. jardim
inverno, 6. saleta, 7. copa, 8. costura e refeição das crianças, 9. cozinha, 10. criada, 11. despensa. À direita: planta do
1º andar: 1. escritório, 2. dormitório, 3. q. casal, 4. q. vestir, 5. toilette, 6. banho e w.c., 7. alpendre, 8. terraço.
(Homem. 1996)
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Segundo Tramontano (...) “os móveis do grand salon – traduzido por, simplesmente, salão – assim
como cortinas, vasos, tapetes, lustres, quadros, chegam em cargueiros ao porto de Santos. (...) A
moda se alastra casa adentro: quartos, toilettes, salas de jantar, cozinhas, em cada detalhe, nas
roupas, nos modos à mesa, no próprio hábito de receber, tem-se que seguir um código rigoroso,
escrito em manuais de bem-viver (...). A casa construída no alinhamento da rua, organizando-se ao
longo de um eixo de simetria que liga o acesso principal aos serviços, deverá ser praticamente
abandonada pelos mais ricos, que preferem edificar seus palacetes de acordo com os modelos das
villas e dos hôtels particuliers franceses, mais adequados a recepções, como ditam as noivas regras
sociais”.93

Vila Horácio Sabino, 1903.
À esquerda sala de visitas. À direita: o hall. (Homem. 1996)

Esta nova modalidade de habitação confrontava-se, em sua organização espacial, com as
casas térreas e sobrados tradicionais paulistanos que obedeciam a um tipo de distribuição “frentefundos”, onde a zona de recepção se localizava na parte fronteira, seguida de zonas de repouso –
alcovas –, varanda e cozinha, e as demais dependências de serviços ficavam no quintal. De um
lado, a casa oitocentista francesa apresentava conceitos como a privacidade, a setorização e,
principalmente, a idéia de estanqueidade de seus cômodos. De outro, analisando a organização
interna da casa colonial, não observamos nenhuma área setorizada em blocos, além de uma
bipartição entre face pública e espaços privados de convívio e serviço, as alcovas nos remetem
pouca idéia de privacidade e em cômodos como varanda, ocorre uma sobreposição de atividades.

93

Tramontano, M., op. cit., pp. 105-106.
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modos de vida na metrópole do café
Mais do que simplesmente uma transposição de um modelo habitacional, observamos a
transposição de um modo de vida, através de uma cultura técnico-cientificista que acabou por
estabelecer novos parâmetros de hábitos e consumo para a sociedade brasileira. A elite cafeeira
não media esforços para se assemelhar aos europeus, utilizando o espaço da habitação como uma
vitrine, na qual se expunham maneiras de viver tidas como modernas e objetos produzidos pela
indústria florescente, adquiridos no Exterior. Paulo Koguruma cita a diferença entre Brasil e França
quando da exposição universal de Paris, de 1889. Enquanto a França exibia sua recém-inaugurada
torre Eiffel, o Brasil, cujo pavilhão se localizava ao lado do francês, se contentava com a exposição
de cerâmica e outros artefatos indígenas e agrários, resguardados por uma paisagem bucólica na
qual se destacava um pequeno lago com vitórias régias.
Mais adiante, o autor comenta ainda a perplexidade de Antônio da Silva Prado - que viria
ser o primeiro prefeito de São Paulo -, ante o esplendor e diversidade vistos na exposição universal
de 1862, realizada no Palácio de Cristal londrino. “Acreditava-se que os rumos da nação brasileira
deveriam seguir aqueles emanados das sociedades europeias ou, ainda, da sociedade norteamericana, considerados como referenciais para aqueles povos que “não queriam se alienar do
progresso moderno”.94
A sociedade paulistana adotou como um dos principais símbolos da modernização as
transformações urbanas, nas quais ficavam claras as intenções de se desfazer das feições coloniais
da cidade. A fisionomia da urbe paulistana começou a transformar-se a partir de 1870 e suas ruas
reformadas acomodavam novos e velhos trabalhadores, migrantes nacionais e imigrantes
europeus, população de todos os tipos e profissões. Todo um burburinho incentivado e produzido
pelas riquezas do ciclo cafeeiro.
Em relação à nova fisionomia adotada para a cidade de São Paulo, nas primeiras décadas
do século 20, Sevcenko escreve que “enquanto o inglês Barry Parker metamorfoseava o Parque da
Avenida, os franceses Bouvard e Cochet redesenhavam a orla da colina central da cidade,
apagando os últimos traços originais ao redor do santuário onde os jesuítas haviam celebrado a
sua fundação, transformando as vertentes do Anhangabaú e os pântanos do Tietê num panorama
94

HOBSBAWN, E. J. A era dos impérios – 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p.41. KOGURUMA, P. A Paulicéia em formação:
representações da cidade cosmopolita e o imaginário da modernidade ao final do século 19 e início do 20. Artigo apresentado no 6º
SHURC, Natal: Outubro de 2000, p. 3.
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cenográfico dos mais elegantes, com toques finos de décor europeu ponteados de palmeiras e
vastos tapetes gramados recortados de trilhas, passeios e canteiros”.95
Em relação à reformulação das áreas no Vale do Anhangabaú e, principalmente, a
construção dos viadutos Santa Efigênia e do Chá, Sevcenko continua suas observações: ”cingida
pela arquitetura neorrenascença do Teatro Municipal, êmulo fáustico da Ópera de Paris, a assinalar
uma súbita reformulação do panorama refletindo mudança radical na identidade da capital”.96
O efeito cenográfico do conjunto atingiu uma notável eficácia espacial e plástica, já que
inúmeros estrangeiros, quando visitavam a cidade, vislumbravam pequenas amostras de seus
países de origem. Em sua crônica de viagem, Georges Clemenceau, ex-presidente do conselho
francês, registrou: “A cidade de São Paulo é tão curiosamente francesa em certos aspectos que, ao
longo de toda uma semana, eu não me recordo de ter tido a sensação de que eu estava no
exterior”.97
Na década de 1910, os serviços e classes sociais são ampliados em decorrência do
desenvolvimento industrial na cidade. O setor financeiro e administrativo prospera e a oferta de
bens de consumo aumenta lentamente. A classe média ligada a esses serviços vai adquirindo
algum espaço na cidade, no trabalho e no lazer. “Fundamentalmente de origem europeia, esse
grupo possui e requisita acesso às produções culturais locais, mas, assim como a elite, cultua as
produções da Europa”.98
Koguruma comenta que “na São Paulo da Belle Epoque, formavam-se as multidões da
cidade moderna, cuja atitudes e comportamentos deveriam ser moldados dentro de padrões
civilizados que perpassavam o imaginário das elites dominantes e que se aferravam aos modelos
de sociabilidade aburguesados que se configuravam nas sociedades d’além mar“.99
A cidade apresentava uma gama bastante variada de tipos sociais. Operários, imigrantes,
desempregados e profissionais de todos os setores constituíam um modo de vida bastante
variado, porém todos vislumbravam e tinham como desejo de consumo os produtos da tão aferida
sociedade de elite. Nos bairros operários, por exemplo, – Brás, Belenzinho, Moóca, Luz e Bom
Retiro – as condições de habitação e, consequentemente, sociais divergiam muito daquelas
encontradas nos bairros de elite. Podiam-se observar desde vilas com casas unifamiliares mais
modestas até cortiços, sempre com infraestrutura precária, já que estes bairros interessavam pouco
95

Sevcenko, N. Orfeu extático na metrópole. São Paulo: Cia. das Letras, 1992, p. 115.
Idem, p. 116.
97
Idem, p. 117.
98
Gama, L. H., op. cit., p. 38.
99
Koguruma, P., op. cit., p. 8.
96

66

apartamento metropolitano habitações e modos de vida na cidade de são paulo

os especuladores preocupados em constituir áreas planificadas para a elite, como é o caso dos
Jardins.
Neste caso, a sociabilidade se desenvolvia nas ruas, já que os espaços públicos de lazer e
parques verdes estavam localizados nas áreas centrais, próximas aos bairros ricos. Através de
relatos de jornalistas da década de 1920, Sevcenko nos possibilita uma leitura desta realidade
social e relata: “O panorama urbano de São Paulo era muito mais composto de problemas que se
multiplicavam descontroladamente do que de soluções originais. A ação pública, tíbia por si só
dados os seus limites orçamentários e a ineficácia da sua estrutura administrativa, se paralisava ou
mesmo cedia diante da intransigência de grandes potentados ou de manobras especulativas
organizadas”.100
Outro mundo era aberto à burguesia crescente. O triângulo nas décadas de 1910 e 1920
começou a se caracterizar por outros tipos de serviços e comércios. O cinema iniciou sua exibição
na cidade em salas inicialmente improvisadas, para posteriormente ter seus próprios edifícios: o
Bijou Théâtre e o Íris, na rua São João, e o Radium, na São Bento.101 Representando uma diversão
inicialmente para as crianças e as pessoas mais humildes, o cinema é anunciado pelas ruas através
de bandas de música seguidas por garotos em grande algazarra. Somente nos anos 1920 surge o
Cine República, “a primeira sala moderna e luxuosa, que imediatamente se transforma no ponto de
encontro da fine fleur da sociedade paulistana”.102
Com novas vitrines, as ruas passam a ser movimentadas, transformando-se em excelentes
passeios e diversão. Os Saloons surgem na cidade como local de entretenimento e de divulgação
social, através dos primeiros redatores de revistas e jornais que descreviam a vida e a
intelectualidade da aristocracia cafeeira. A elite paulista começa a possuir um modo de vida
ritualizado, ampliando cada vez mais suas características, tornando-se modernos através de seus
adereços e objetos associados a suas vidas.
A caracterização urbanística deste ideal moderno se fez através da construção dos bairros
de Higienópolis e Campos Elíseos, consolidando a imagem de Metrópole do Café pelas maneiras
de morar de seus habitantes. Os hábitos e costumes da elite acabaram por influenciar a classe
média, que, impossibilitada de morar em enormes palacetes, construía sua réplica reduzida em
outros bairros. Estas pessoas endinheiradas viram seus hábitos e costumes se alterarem. Os
horários, a moda, o cardápio e até a religiosidade assumiram outra dimensão no cotidiano dos
100

Sevcenko, N. Orfeu extático na metrópole., op. cit., p. 127.
Gama, L. H., op. cit., p. 35.
102
Gama, L. H., op. cit., p. 38.
101
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membros da família.
Instâncias públicas e privadas foram palco desta ritualização. No que concerne o espaço
habitável, mediante a imposição de modelos, a sala de estar ou salão principal voltado para a rua
ganhou destaque no conjunto. Neste ambiente passou-se a receber um maior número de
convidados e, como figura central dos encontros, estava o piano, centro de convivência de toda a
família. Geralmente ouvia-se piano em apresentações familiares no domingo à noite, quando o
ritual da missa já havia sido cumprido pela manhã. Outro ritual muito comum era da apresentação
familiar de através de declamação de poemas e cantigas musicais pelas moças prendadas. Nos dias
de semana, a reza coletiva acontecia após o jantar, às sete horas, acolhendo um número maior de
mulheres do que de homens que ficavam em casa lendo jornais ou em clubes, ou nos gabinetes
públicos de leitura. As farmácias também eram locais de encontros masculinos, sobretudo para
conversas sobre política. O meio de locomoção principal era o bonde.
“As oito e meia, o mais tardar às nove horas, todos já estavam em casa, hora de se tomar,
na mesa que ficava posta do jantar, o mate tradicional que era queimado numa vasilha cheia de
carvão retirado do fogo ainda quente. A bebida, vinda desde tempos coloniais e que se chamava
Congonha, era acompanhada de biscoitos e bolos”.103

103

Lemos, C., op. cit., p. 71.
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o apartamento paulistano nas décadas de 1910 e 1920

Ao longo da primeira década do século XX, sob as gestões consecutivas do conselheiro
Antônio da Silva Prado, a cidade de São Paulo foi palco de construção de grandes edifícios oficiais
que consolidaram a demarcação dos espaços públicos através de sua monumentalidade. A
primeira iniciativa do Poder Municipal para remodelação da cidade deu-se a pedido do vereador
Augusto Carlos da Silva Telles, solicitando estudos à Prefeitura para alterações na região central da
cidade como adequação de fachadas, desapropriações de casas e prolongamentos de ruas.

No ano de 1907, a Diretoria de Obras Municipais apresentou um projeto seguindo tais
indicações, caracterizando o primeiro momento em que o Poder Municipal assumia um
empreendimento deste porte, até então realizado apenas por iniciativa privada.104 Em
contrapartida, observa Segawa, um grupo de capitalistas proporia à Prefeitura, em 1910, um
monumental projeto de remodelação da cidade, à maneira do modelo parisiense haussmanniano,
nomeado Projeto “Alexandre de Albuquerque”.105 Sob os comandos municipais, em 1911, uma
relação de obras prioritárias para a cidade foi divulgada, quando da transmissão do cargo do
Prefeito Antônio Prado para Raymundo Duprat. Concedido o crédito necessário à realização dos
melhoramentos, o engenheiro Samuel das Neves foi incumbido de estudar outro plano para a
cidade, simultaneamente ao que se realizava em 1911.

Desta forma, três projetos de melhoramentos para São Paulo foram tornados públicos num
curto período, estabelecendo um clima polêmico que acabou por culminar na contratação, ainda
que sob protesto por parte dos profissionais brasileiros, do arquiteto francês Joseph Antoine
Bouvard.

Bouvard, cujo currículo estava pontuado pelas reformas de Buenos Aires, foi o autor de um
parecer analisando o plano de remodelação de São Paulo. O documento veio acompanhado de
várias indicações iniciais e recomendações, dentre as quais podem-se destacar modificações no

104
105

Segawa, H., op. cit., p. 58.
Idem, p. 61.
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centro da cidade, o prolongamento da rua D. José de Barros, alterações entre as ruas Líbero
Badaró e Formosa, e o projeto de um parque na várzea do Carmo. A partir das recomendações
de Bouvard, a diretoria de obras públicas iniciou lentamente sua implantação, mesmo que parcial, e
em ritmo gradual. Sua existência permitiu, portanto, que São Paulo alcançasse um equilíbrio
urbano, nos moldes de capitais capitalistas de outras partes do mundo.

As reformas de Antônio Prado e
Duprat

garantiram

um

processo

de

valorização das áreas centrais de São Paulo,
através

de

um

extenso

programa

de

retificações e alargamento das ruas, o que
permitiu melhor definição dos espaços de
circulação pública, fluidez viária e angulação
aos novos edifícios erguidos. As residências
populares localizadas nesta região foram
substituídas por edificações destinadas à
elite, ocasionando uma valorização da área
central e a expansão da população pobre
para periferias mais distantes ou para os
Rua Direita na década de 1920. (Memória Urbana, Emplasa,
2001)

cortiços de Santa Ifigênia e Bela Vista.

Vários edifícios foram construídos na região central por grandes proprietários burgueses,
estando dentre os mais renomados o Conde Prates, Plínio da Silva Prado e Horácio Belfort Sabino,
que, com uma visão de investidores, valorizavam as arquiteturas e modalidades francesas de
habitar. A maneira de morar do apartamento haussmanniano fora transplantada para a cidade de
São Paulo, não somente através dos modelos urbanísticos e intervenções realizadas na passagem
do século, mas também pela própria maneira de viver da elite cafeeira, vislumbrada pelo mundo
europeu.
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Nas ruas centrais, como Direita, São
Bento e Líbero Badaró, ou mesmo nos
prolongamentos das avenidas, foram sendo
erguidos edifícios ricamente ornados com
dois, três ou quatro pavimentos, substituindo
os antigos sobrados geminados e as casas
térreas de taipa. Muitos destes edifícios
apresentavam
comportando

uma
um

distribuição
comércio

ou

vertical
loja

no

pavimento térreo, e habitações nos pisos
superiores. Esta tipologia europeizada era
frequentemente

encontrada

nas

ruas

de

Buenos Aires e Rio de Janeiro, cidades que
tinham como referência urbanística a Paris de
Rua São Bento na década de 1920. (Memória Urbana,
Emplasa, 2001)

Haussmann.

Analisando dados coletados pelo Recenseamento do Brasil de 1920

106

, podemos perceber

já a classificação de edifícios de 3, 4, 5 ou mais de 5 pavimentos no território brasileiro. Os dados
demonstram que dos prédios habitáveis em todo território existiam 52.456 de 2 pavimentos, 5.735
de 3 pavimentos, 834 de 4 pavimentos, 184 de 5 pavimentos e 34 de mais de 5 pavimentos.

Edifício destinado ao comercio e
habitação,
Buenos Aires,
1913,
arquitetos Emilio Huge e Vicente
Colmegna. (Huge. 1973)

106

Recenseamento do Brazil, realizado em 1 de setembro de 1920, volume IV(6ª parte) – Estatística Predial e Domiciliaria do Brazil.
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Diretoria Geral de Estatística, Rio de Janeiro, 1930.
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É detectado também que, “considerando os prédios
segundo o número de pavimentos e excluídos os térreos,
assobradados e de 1 e 2 pavimentos, em geral de
construção vulgar e, portanto, espalhados indistintamente
por todos os municípios, observa-se que os demais
prédios de 3 e mais pavimentos localizam-se, de
preferência, nas capitais dos Estados”107 e que, no caso
dos de 4 e 5 pavimentos, a proporção de se acharem
longe das capitais é muito menor. O estado de São Paulo
possuía 407 edifícios de 3 pavimentos,

93 de 4

pavimentos, 30 de 5 pavimentos e 10 de mais de 5
pavimentos, de acordo com a mesma fonte.
Casa F. Moreira, Avenida Rio Branco, Rio de
Janeiro. Prédios de mais de cinco pavimentos
arrolados no recenseamento de 1920.

Analisando-se peças gráficas, no intuito de entender os
espaços internos e detectar os usos destes edifícios
centrais na cidade de São Paulo, observou-se o
surgimento da modalidade de apartamentos durante a
década de 1910

108

. Vários edifícios foram construídos nas

décadas de 1910 e 1920, localizados nas ruas principais
do centro paulistano e projetados, por um lado, por
arquitetos de grande prestígio como Samuel das Neves,
Edifício d’ A Previdência, rua Anchieta / rua XV de
Novembro, São Paulo. Prédios de mais de cinco
pavimentos arrolados no recenseamento de 1920.

Ramos de Azevedo, Victor Dubugras, e, por outro, por
autores menos conhecidos.

Com filiação claramente eclética, os edifícios de apartamentos apresentavam térreo e, no
máximo, mais quatro pavimentos superiores, nos quais estavam dispostas as habitações. As
fachadas apresentavam maior ou menor ornamentação, através de elementos de argamassa
desenhados - frisos, volutas, adornos -, e elementos metálicos de destaque - detalhes de
esquadrias, portas e jardineiras. Alguns edifícios eram localizados nas esquinas, o que os dotava de
107

Recenseamento do Brazil, op., cit., p. XIV.
Realizou-se uma coleta de peças gráficas e informações sobre edifícios e suas unidades em todas as décadas do século 20,
totalizando 482 plantas, constituindo acervo do Nomads.Usp.
108
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certa monumentalidade com seus volumes curvos encerrados em cúpulas metálicas que buscavam
valorizar esteticamente a obra.

Edifício com atelier fotográfico, 1910, São Paulo,
arquiteto Victor Dubugras. Fachada e planta tipo
(Arquivo FAU-USP).

O início do século marca um incipiente processo de industrialização no ramo da construção
civil brasileira, o que acabaria por diminuir o volume de materiais e peças importadas de outros
continentes, até então maciçamente utilizados na execução de edifícios em geral.
Além dos aspectos ligados ao processo de urbanização, o desenvolvimento das técnicas
construtivas e dos materiais de construção – especialmente o concreto armado – possibilitou a
produção, no Brasil e, em alguns casos, no próprio canteiro, de elementos estruturais para edifícios
altos, fato que desvincula a verticalização da obrigatoriedade da importação de elementos
metálicos. Maria Adélia de Souza comenta que, apesar de a indústria da construção não dispensar
as importações durante um longo tempo, parece claro que o surto de indústrias de bens de
produção na década de 1920 foi também o sustentáculo da expansão da verticalização109 em São

109

Inúmeras são as causas deste processo de verticalização, desde a questão fundiária, do preço da terra, da produção imobiliária
através dos edifícios de aluguéis, da demanda habitacional crescente na cidade em decorrência do crescimento populacional, dos
códigos e planos urbanísticos, até a questão estética dos edifícios. Porém extrapolaria em muito os limites do presente trabalho uma
abordagem mais detalhada de todas as determinantes da verticalização na cidade de São Paulo.
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Paulo. A indústria da construção de edifícios altos pode ter significado, para estas empresas, a
continuidade de seus lucros acima da média do mercado.110
Afora as razões de ordem social e econômica do aproveitamento do solo urbano, o
surgimento dos edifícios multipiso demandou a resolução de alguns problemas técnicos, em
especial aqueles referentes ao cálculo estrutural, à execução das fundações, à inserção do elevador
e ao desenvolvimento de materiais de construção de alta resistência e baixo custo. “A partir do
concreto armado e do elevador, possibilitando a construção do espaço vertical no centro da
cidade, no início do século, abrigando serviços e moradias, difundem-se formas e usos novos que
vão ganhando territórios e definindo novas formas de morar e de produzir espaços”. 111

Edifício Conde de Pilates, 1912, rua Formosa, Arquiteto Samuel das Neves. Acima: planta térreo,
à esquerda: planta 2º andar, à direita: planta 1º andar. (Arquivo FAU-USP)

110

Souza, M. A. A. de. A Identidade da Metrópole: a verticalização em São Paulo. São Paulo: HUCITEC, EDUSP,1994, p.67. Ver maiores
informações sobre o assunto na primeira parte - capítulo 2.
111
Idem, p.33.
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Observamos que, nas décadas de 1910 e 1920, a totalidade dos exemplares estudados
apresentavam algum tipo de comércio no pavimento térreo e, nos demais pavimentos, habitações.
Talvez ainda um resquício dos sobrados coloniais que apresentavam, na maioria dos casos, uma
ocupação comercial no térreo. Outra hipótese que justificaria o uso misto dos edifícios seria sua
implantação em uma área com forte vocação comercial – o centro nevrálgico da cidade.
Encomendados por grandes proprietários da burguesia paulistana, considerados os primeiros
especuladores da cidade, imaginam-se que estes edifícios eram construídos visando lucro. A
maioria destes proprietários morava em palacetes nos bairros ricos e, portanto, não construía estes
edifícios para sua própria habitação. Além disso, o centro, neste momento, era considerado uma
área não propícia para habitação das elites.
Silvia Ficher, no texto “Edifícios Altos no Brasil”, escreve sobre o início do processo de
verticalização das cidades como Rio e São Paulo e seu papel como “geradoras de novos modos de
investimentos especulativos e de coleta privada do excedente da produção. Deste modo, a sua
própria construção, determinada pela expansão física, tornava-se um fator de ampliação do campo
econômico, seja através do empenho do Estado em obras públicas de saneamento, de
arruamentos, de iluminação etc, seja através da ação de empresários particulares na abertura de
loteamentos e na construção de edificações residenciais, comerciais e industriais. No rastro deste
processo, já na primeira década do século 20, pôde-se perceber os sinais da tendência à
verticalização de suas edificações”.112
O primeiro período da verticalização, década de 1910, classificado por Nádia Somekh,
corresponde exatamente ao início do dinamismo da metrópole, e caracteriza-se por uma forte
vinculação com a construção civil estrangeira, assinalando o advento da modernidade na
construção.113
Diferentemente do Rio de Janeiro, que contou com as características topográficas e as
interferências diretas da municipalidade na produção do tecido urbano, a expansão de São Paulo
foi pouco controlada, permitindo a intensa atividade de empreendedores particulares, gerando
uma massa urbana de proporções inusitadas. De 1890 a 1900, a taxa de crescimento populacional
paulistana foi de 269%, em comparação com os 55% do Rio de Janeiro, constatando-se um

112

Ficher, S. Edifícios Altos no Brasil. In: Espaços e Debates – Cidades Brasileiras século XX, Nº 37, Revista de Estudos Regionais
Urbanos, São Paulo, 1994, p. 61.
113
Somekh, N. A cidade vertical e o urbanismo modernizador – São Paulo 1920-1939. São Paulo Studio Nobel, EDUSP, FAPESP,
1997. Nádia Somekh propõe uma periodização da verticalização segundo o desenvolvimento da cidade.
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acelerado desenvolvimento da construção civil na cidade: durante todo o período entre 1906 e
1910, se construiu mais em São Paulo do que no Rio.114
“Tais diferenças quantitativas indicam como os negócios imobiliários na pequena capital
estadual progrediam a índices bem superiores aos da capital federal; em São Paulo, tanto a
abertura de bairros e loteamentos, colocando novos terrenos no mercado imobiliário, quanto a
construção de edificações, viviam um boom inédito na história urbana do país”.115
Segundo Maria Adélia Aparecida de Souza, o surto da construção civil do início do século
20, precisamente o surgimento dos edifícios altos, tanto para uso terciário como de moradias,
construídos no centro da cidade, reflete nitidamente, por um lado, o seu nível de equipamento, e,
por outro, a valorização do solo. “Essa expansão urbana vertiginosa, que prossegue até os nossos
dias, evidentemente acompanha pari passu o crescimento populacional da cidade. Essa relação
entre crescimento populacional e “produção material” da cidade, especialmente no que concerne a
verticalização, vai ser permanentemente regulada pela ação do Estado no que diz respeito às
legislações sobre o uso e ocupação do solo”.116
Na década de 1920, a verticalização surgiu como
credencial em São Paulo, de acordo com Meyer,
indicando a modernização e o equipamento da cidade.117
Como símbolos da potencialidade da tecnologia brasileira
foram erguidos o edifício Sampaio Moreira, de 1923, de
autoria de Samuel e Christiano das Neves; o Palacete
Riachuelo, de 1925 a 1928, do escritório técnico de Luis
Asson; o Saldanha Marinho, de 1928, projetado por
Christiano das Neves; o Edifício Martinelli, de 1929,
projetado e construído por seu próprio dono.118 Ao que
parece, ao longo da década vão surgindo, principalmente
na área central de São Paulo, predominantemente
edifícios de escritórios e, em menor número, os edifícios
Edifício Médice, 1912, rua Líbero Badaró,
arquiteto Cristiano Stockler das Neves, São
Paulo. (Souza. 1994)

de apartamentos.

114

Aumento anual de construções em São Paulo, Revista de Engenharia. V. 1, Nº 1, 10 de jun. 1911, p.15. Ficher, S., op. cit., p. 68.
Ficher, S., op. cit., p. 68.
116
Souza, M. A. A. de, op. cit., p. 62.
117
Meyer, M. P. R. Metrópole e Urbanismo – São Paulo anos 1950. Tese de Doutoramento. São Paulo, FAU-USP, 1991, p.30.
118
Homem, M. C. N. O Prédio Martinelli: a ascenção do imigrante e a verticalização de São Paulo. São Paulo: Projeto, 1984, p.il.
Souza, M. A. A. de, op. cit., p. 89.
115
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À esquerda Palacete Riachuelo, 1925-1928, do escritório técnico de Luis Asson. À direita Edifício Sampaio Moreira, 1923,
arquiteto Samuel e Christiano das Neves, São Paulo. (Souza. 1994)

Iniciou-se um período rentista119, já que as áreas de maior concentração de arranha-céus
coincidiam com a dos valores imobiliários, o que impulsionou, a partir de 1930, “a procura cada vez
mais intensa da construção vertical como forma de ampliação das rendas imobiliárias”.120

Ainda em relação aos usos dos edifícios estudados, observamos que nas décadas de 1910 e
1920, alguns deles, apresentavam salas de escritórios e banheiros coletivos nos pavimentos
superiores, além de comércio no pavimento térreo e de habitações. Tal configuração caracterizou
uma mescla de atividades, composta por habitação e trabalho. A maioria dos edifícios era
construída com fins lucrativos, visando o aluguel das unidades. Ao mesmo tempo, a proposta de
uma diversidade maior na utilização dos espaços acabou por valorizar tais empreendimentos, cujo
programa estabelecido possibilitava habitar e trabalhar no mesmo edifício.
Sabe-se que no início do século 20 a região central apresentava uma vocação comercial
muito grande, atraindo a implantação de escritórios em seus prédios. Como mostram os dados do
119

Souza, M. A. A. de, op. cit. A autora apresenta uma periodização da verticalização na cidade de São Paulo: primeiro período (década
de 1910) – início do dinamismo da metrópole com forte vinculação com a construção civil estrangeira e assinala o advento da
modernidade na construção -, segundo período (década de 1920) – período rentista, predominantemente centrados na produção de
edifícios para aluguel -, terceiro período (década de 1930 e 1940) – consolida-se a fase rentista caracterizando a ampliação do espaço
verticalizado da cidade, na qual são lançadas as bases da modernidade na arquitetura paulista -, quarto período (de 1947 a 1964) –
fase de início da incorporação e de um dos mais dinâmicos processos de verticalização já conhecidos -, e o quinto período (desde
1964) – corresponde a fase em que a incorporação está predominantemente voltada para a produção de apartamentos de dois, três,
quatro e mais dormitórios.
120
Meyer, M. P. R., op. cit., p. 30.
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121

, na cidade de São Paulo foram classificados 2.567 unidades do tipo

escritórios das quais 2.479 estavam localizados na Sé e 40 em Santa Efigênia – áreas da região
central.
Não se tem dados precisos sobre o número de pessoas que se utilizavam desta dupla
função dos edifícios, nem de seu perfil socioeconômico. Entretanto, após as análises realizadas,
parece claro que estes edifícios eram voltados a indivíduos pertencentes às classes médias da
população, uma vez que as classes mais abastadas habitavam os bairros recém planejados e a
classe operária habitava os bairros localizados nas proximidades das indústrias.

Edifício, rua Barão de Itapetininga, meados de 1920, arquitetos Samuel e
Christiano das Neves. (Arquivo FAU-USP)

A implantação dos edifícios analisados na área central demonstra a inexistência de leis de
zoneamento que regulassem o uso e a ocupação do solo urbano paulistano. As leis sanitárias
vigentes, como a leis de 1920 e 1923122, que estabeleciam a quantidade de horas que os cômodos
deveriam receber insolação, não previam recuos das edificações. Os edifícios quase que ocupavam
todo o lote, restando apenas pequenos poços internos de iluminação.

121
122

Recenseamento do Brazil., op. cit., p. 665.
Revista de Engenharia do Mackenzie, Março de 1928, p. 61.
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O acesso da maioria dos edifícios de apartamentos, produzidos nas décadas de 1910 e de
1920, pertencentes à amostra estudada, era feito geralmente de forma independente. Cada
apartamento era acessado por uma escada individual, que, em alguns casos, possuía uma porta
para a rua. Observamos também, casos com o acesso principal do térreo único e com prumadas
independentes a partir do primeiro andar.
Porém somente no final dos anos 1920 é que verificamos a tipologia francesa, com
referências palladianas claras de acesso único centralizado no corpo do edifício, com alguns
degraus que conduzem ao pavimento térreo na qual estava localizada a grand escalier, acesso
principal aos apartamentos. Portarias, dependências de zelador, áreas coletivas de lazer como playground e salões, geralmente localizadas no pavimento térreo, somente serão encontradas a partir
da década de 1930.

Edifício Antônio de Pádua Salles, São
Paulo, meados de 1920, Samuel das
Neves. (Arquivo FAU-USP)

No que se refere à organização interna dos apartamentos analisados, notamos certa mescla
de referências durante as primeiras décadas. De um lado, temos uma incipiente referência francesa
quando observamos, em outros casos, certa setorização das áreas íntima, social e de serviços,
alguma estanqueidade de cômodos e, em alguns casos, já uma ideia de modernidade da
habitação através do uso de equipamentos e serviços na casa e da forma de utilização dos
espaços. Por outro lado, as referências coloniais parecem persistir na ordenação dos espaços,
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quando observamos uma distribuição dos cômodos muito semelhante à casa colonial.
A maioria dos apartamentos estudados das décadas de 1910 e 1920 são uma versão
reduzida dos palacetes, com um programa menos extenso. Não encontramos, por exemplo,
cômodos nomeados sala de bilhar, fumoir, sala de costura, sala d’armas, boudoir, e raros são os
apartamentos que tem biblioteca. Tais edifícios traziam mais de um cômodo social, nomeados
salão, sala, sala de visitas, sala de estar, e a sala de jantar, com abertura na fachada principal do
edifício. O conjunto mais comum era salão ou sala de visitas, e a sala de jantar, que constituirá uma
influência européia.
A localização e o uso desta sala de jantar nos chamou atenção. Alguns apartamentos
possuíam a sala de jantar contígua à cozinha e quando existia, à copa, afastada das salas de visitas
ou salões. Sua localização e uso, neste caso, nos remete à varanda colonial, na qual atividades
variadas eram realizadas neste único cômodo representando o centro de convivência da família.
Porém a substituição do termo “varanda” por “sala de jantar” já demonstra certa intenção de
modernidade à moda européia, já que, nesta época, possuir uma sala de jantar representava status
social. Mais ainda, possuir uma sala de jantar e um salão dividido por um grande arco,
representava que seu proprietário tinha posses. Neste caso, a referência aos hábitos franceses era
bastante clara.
Outra peça bastante comum nestes apartamentos era o gabinete, localizado sempre ao
lado da sala, ou salão. O conjunto sala, gabinete, sala de jantar e em alguns casos um dormitório localizado ao lado do gabinete ou mesmo da sala -, representavam a área social da habitação. Já
os demais dormitórios estavam dispostos conforme a implantação do edifício.
Verificamos, em alguns casos, certa setorização dos dormitórios em área íntima, na qual se
percebia a presença do toilette entre os cômodos. Já em outros casos analisados, os dormitórios
estavam localizados de forma aleatória, sem uma intenção clara de setorização. Diferentemente
das áreas de serviços, como cozinha, copa e dependência de empregados, que ficavam apartados
da área social através de longos corredores, passando pelos dormitórios. Nota-se que nenhum dos
edifícios estudados da década de 1910, possui lavanderia com área de serviço. Somente no final da
década de 1920 é que começa-se a observar a presença de tais equipamentos, assim como dutos
de evacuação de lixo.
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Edifício Família Maluf, 1926, rua Florêncio de Abreu, 47,
arquiteto Christiano das Neves. Fachada e planta tipo.
(Arquivo FAU-USP)

Em relação ao número de dormitórios, que variava
de 1 até 6, a pesquisa mostra que existiam
diferentes propostas de habitação. Na maioria dos
casos, variava-se o tipo de unidade do edifício, e
consequentemente o programa dos apartamentos.

Observando a implantação dos edifícios, sempre no alinhamento das ruas, a forma do prédio era
definida pelos contornos do lote, o que resultava em unidades sempre diferenciadas. Mesmo
quando se mantinha o mesmo número de cômodos, sua organização interna variava.
Como os edifícios citados eram construídos visando a venda ou aluguel das unidades, é
possível que, neste momento, já existisse uma demanda para novas propostas de habitação, como
apartamentos nos quais pudessem morar grupos domésticos menores ou até pessoas sozinhas. A
partir da década de 1930, é bastante comum encontrarmos apartamentos com 1 dormitório ou até
mesmo tipo sala-quarto.
Será preciso esperar o final da década de 1920 e início de 1930 para encontrarmos alguns
traços

de

modernidade

claramente

europeia

e,

posteriormente,

norte-americana

nos

apartamentos, como a forma de implantação do edifício no lote, a presença de equipamentos de
conforto moderno, a presença de elevadores, etc. A julgar pela amostra estudada, são as décadas
de 1940 e 1950 que definitivamente irão estabelecer uma maneira de morar francesa, baseada na
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tripartição dos espaços, na estanqueidade e na modernidade de seus equipamentos, em
apartamentos da cidade de São Paulo.

A expansão dos novos bairros na cidade a partir das décadas de 1920 e 1930 acabou por
desestabilizar os bairros mais antigos, principalmente Higienópolis, Campos Elíseos, Luz e avenida
Paulista. “A partilha de heranças, as flutuações financeiras e o gradual abandono do formato da
família extensa, de muitos filhos e amplas parentelas, foram modificando as formas de
sociabilidade que ergueram as residências elegantes da Belle Époque. A manutenção de muitos dos
grandes palacetes e sobrados, obsoletos, ou por demais custosos inviabilizou a permanência das
elites nesses bairros”.123
Chegaremos à década de 1930 com vários dos palacetes de Higienópolis já convertidos em
pensões para a classe média. Neste cenário, veremos a difusão maciça de uma modalidade de
habitação – o apartamento –, que, nos dizeres de Marins, irá relacionar-se intimamente com as
tensões sociais acumuladas na escalada de urbanização das populações brasileiras durante a Belle
Époque.124
Muitos dos bairros paulistanos abandonados pelas elites foram, pouco a pouco, sendo
ocupados pelos edifícios de apartamentos, que se acomodavam perfeitamente nos grandes lotes
das antigas mansões e eram erguidos diretamente sobre o alinhamento das calçadas, como nas
capitais europeias oitocentistas. Esta situação se altera a partir do final da década de 1930, quando
os novos edifícios são obrigados, por legislações vigentes, a obedecer recuos frontais e laterais,
caracterizando um modelo de implantação reproduzido em quase todos os novos bairros.

123
124

Revista de Engenharia do Mackenzie, Março de 1928, p. 186.
Marins, P. C. G., op. cit., p. 187.
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a verticalização como símbolo da metropolização de são paulo
Desde o último quartel do século 19, a cidade de São Paulo foi palco de diversas reformas e
intervenções em seu tecido urbano, visando sua modernização, já que, à elite local, parecia
necessário exorcizar a antiga imagem da Vila de Piratininga. Somados a tais realizações, os novos
meios de rentabilidade foram argumentos extremamente importantes. Foi neste cenário dos anos
1930 que o edifício de apartamentos trouxe à tona uma discussão sobre um modelo de cidade que
deixava sua matriz europeia para vincular-se ao domínio do capital americano e à sua imagem: o
arranha-céu125. O edifício de apartamentos, neste momento, veiculava a imagem de progresso e
avanço técnico, gerando uma rentabilidade bem superior à das habitações horizontais de aluguel
construídas até então, inclusive por permitir a sobreposição de unidades numa mesma gleba, em
vários pisos.

Segundo

Castello-Branco126,

as

principais

empresas paulistas começaram a construir edifícios altos entre seis e dez pavimentos -, na área central da cidade
de São Paulo destinando-os aos escritórios de suas
empresas, e associando-lhes apartamentos voltados única
e exclusivamente à renda. Nas décadas de 1930 e 1940,
consolidava-se, portanto, a fase rentista da verticalização,
já esboçada anteriormente, uma vez que a grande maioria
dos edifícios era produzida para aluguel, representando
uma

boa

opção

de

investimento.

Nesse

período

importante da ampliação do espaço verticalizado da
cidade, o bairro de Higienópolis127 foi o grande palco
desses acontecimentos, depois da verticalização ocorrida
nos Campos Elíseos e na Barra Funda.

A imagem de uma São Paulo intensamente
industrializada era imprescindível para
compor
o
painel
simbólico
da
modernidade do país. São Paulo, A
Sinfonia da Metrópole, 1929. (Novais,
1998)

Vários aspectos resultaram na valorização desse espaço verticalizado e de suas construções.
125

Somekh, N. A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador - São Paulo 1920-1939. São Paulo: Studio Nobel, EDUSP,
FAPESP,1997, p. 23.
126
Castello-Branco, I. Arquitetura no centro da cidade. São Paulo, edifícios de uso coletivos: 1930-1945. São Paulo: FAU-USP.
Dissertação de mestrado.
127
Homem, M. C. N. Higienópolis, grandeza e decadência de um bairro. São Paulo: Prefeitura Municipal, 1980. Sobre Higienópolis
consultar este excelente trabalho.
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O acelerado processo de industrialização paulistano, ocorrido nos primeiros anos do século 20,
acarretou direta e indiretamente alterações substanciais no funcionamento e na estrutura da
cidade. O grande número de habitantes que imigraram para a cidade, incrementando o setor
terciário, contribuiu para gerar um processo acelerado de déficit habitacional, reforçando o desejo
de criação de uma cidade moderna.
Uma das principais consequências do processo de metropolização da cidade foi, como se
sabe, a verticalização de suas habitações, estritamente vinculada tanto às novas necessidades da
divisão técnica do trabalho como à otimização do uso dos terrenos urbanos situados nas áreas
centrais, já supervalorizados em relação ao resto da cidade. Como observa Macedo, “há algumas
décadas o processo de verticalização é um dos mais fortes indutores da transformação da
paisagem da cidade brasileira de médio e grande porte, alterando a estrutura morfológica de
bairros inteiros e induzindo, pela forma de agenciamento dos edifícios, a novos hábitos
urbanos”.128 A formulação da legislação e as intervenções urbanísticas realizadas na cidade de São
Paulo através da ação do Estado, também foram algumas vertentes indutoras da produção do
espaço verticalizado, indica Somekh.129
Segundo Regina Meyer

130

“o crescimento vertical e a organização de novas funções criou

simbólica e concretamente um papel diferenciado, prestigioso e dominante para o centro da
metrópole”. Neste contexto, Meyer explica que a tecnologia esteve totalmente comprometida com
o crescimento vertical e que o arranha-céu atestava a intensidade da atividade industrial, criava
novas relações de uso do solo urbano e alterava estruturalmente a metrópole, ilustrando a
capacidade tecnológica e produtiva da sociedade como um todo.
Em meados dos anos 1930, a cidade de São Paulo já era considerada uma metrópole, com
uma verticalização consolidada na área central e em franco processo de expansão em bairros
circunvizinhos. Os dados indicam que, até 1929, existiam pouco mais de 50 edifícios acima de
quatro andares na cidade, depois de 1930 existem 10 vezes mais.131
Segundo a periodização proposta por Nádia Somekh132, de 1920 a 1930 foram produzidos,
na cidade de São Paulo, edifícios altos que reproduziam predominantemente padrões europeus,
ainda que essa verticalização de feições europeias já apresentasse, no começo dos anos 1920,
influência norte-americana. A arquitetura do arranha-céu fez surgir, no mundo ocidentalizado, um

128

Macedo, S. S. Verticalização na cidade de São Paulo. São Paulo: Seminário Metrópoles Latino-Americanas, 1991, v. 2, p.49.
Somekh, N., op. cit., p. 54.
130
Meyer, M. P. R. Metrópole e Urbanismo – São Paulo anos 1950. Tese de Doutoramento. São Paulo: FAU-USP, 1991, p.29.
131
Somekh, N., op. cit., p. 103.
132
Idem, p. 23.
129
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novo estilo com predomínio das massas e linhas verticais, que, no cenário paulistano do início da
verticalização, apenas se insinuava, já que predominavam, em seu espaço urbano, edifícios de 6 a 9
pavimentos. Mas cidades como Nova York, São Francisco, Chicago eram indiscutivelmente os
grandes referenciais de cidades modernas com seus edifícios esguios e tecnologias de ponta.

No final da década de 1920, já observa-se na
produção de apartamentos uma tendência, ainda
que tímida, à racionalização de formas e espaços.
Em 1926, Christiano das Neves desenvolveu um
edifício de renda para a família Maluf, na qual
articulava

espaços

e

volumes

com

uma

racionalização ainda não alcançada nos projetos
anteriores (ver imagens pg. 81).
No ano seguinte, foi construído o primeiro
edifício modernista em São Paulo133 na Avenida
Angélica, projetado pelo arquiteto Júlio de Abreu
Júnior, formado pela Escola de Belas Artes de Paris.
O edifício apresentava uma linguagem despojada
de

ornamentação

e

certa

racionalização

dos

espaços. O acesso às unidades é dado por uma

Edifício Angel, avenida Angélica, 172, Júlio
Abreu Júnior, 1927. (Arquivo FAU-USP)

prumada única, o que demonstra uma tendência à
padronização

desta

maneira

de

acessar

os

apartamentos. Este tipo de acesso é, ao longo das
décadas de 1920 e 1930, cada vez mais frequente,
chegando à década de 1940 já com quase a
totalidade dos edifícios analisados utilizando-a.

133

Xavier, J; Lemos, C; Corona, E. Arquitetura moderna paulistana. São Paulo: Pini, 1983.
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A racionalização dos espaços também
é demonstrada no edifício Júlio de Abreu
através da redução, ou mesmo da otimização
de áreas nos apartamentos. Além da perda de
área total útil, o apartamento deixa de possuir
alguns cômodos, comuns nas décadas de
1910 e 1920, como a sala de jantar, a copa –
que na maioria dos casos se funde à cozinha -,
o quarto da criada, toaletes, gabinetes. Tal
otimização

ocorre,

principalmente,

em

apartamentos de aluguel destinado à classe
média, diferentemente dos casos reservados

Edifício Angel, avenida Angélica, 172, Júlio Abreu Júnior,
1927. Planta tipo (Arquivo FAU-USP)

às elites.

Um projeto que apresenta um programa bastante semelhante é o edifício Eugênio Gazeau,
projetado por Rino Levi, em 1929, considerado seu primeiro edifício construído de
apartamentos.134 O Eugênio Gazeau demonstra, de maneira clara, a exiguidade das áreas e o
desuso de alguns cômodos de prestígio, já que seus apartamentos possuem apenas sala, cozinha,
banheiro, dormitórios e um pequeno terraço de serviço. Neste edifício de três pavimentos, as
regras clássicas de acessibilidade e de hierarquização dos espaços se mantêm, apesar de sua
metragem quadrada reduzida.
O acesso único e central por escadas que conduzem aos apartamentos e uma parcial
simetria conferem ao edifício certa modernidade. O próprio desenho do edifício apresenta um
detalhamento técnico que atesta esta ideia de modernidade, onde o arquiteto prevê em seu
projeto todos os avanços e recursos técnicos contemporâneos. As peças hidráulicas e sanitárias são
desenhadas, assim como são previstos armários embutidos, varandas, floreiras, dutos de lixos, além
de detalhes de esquadrias, cujo maneirismo caracterizará o trabalho posterior de Rino Levi em
edifícios de apartamentos. Esta racionalização dos espaços internos pode estar relacionada ao fato
de que neste período, os edifícios de apartamentos eram, em geral, construídos para fins

134

Anelli, R; Guerra, A. Rino Levi. Arquitetura e Cidade. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001, p. 289.
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lucrativos, o que explica o fato de as unidades não possuírem cômodos com funções bastante
definidas em residências ou apartamentos maiores.

Edifício Gazeau, rua da Glória, 172, Rino Levi, No alto: planta térreo, abaixo: planta tipo. (Arquivo FAU-USP)

Na passagem dos anos 1920 para os anos 1930, a população paulistana aumentou
significativamente em decorrência do processo acelerado de industrialização e metropolização,
criando um déficit habitacional nunca visto na cidade. Num quadro em que a busca por habitações
era crescente, um novo segmento no mercado de investimentos nascia na cidade: o de aluguel de
moradias. Os clientes eram, geralmente, pessoas sozinhas que deixavam suas famílias nas cidades
de origem e habitavam temporariamente a pauliceia recém-industrializada. Em busca do grande
sonho de enriquecimento e de uma melhora nas condições de vida, grandes parcelas de população
rural e de outras regiões do Brasil imigraram para a cidade de São Paulo a partir dos anos 1930,
vindo somar-se ao grande número de imigrantes que desde o final do século 19, foram atraídos
para o Brasil, principalmente para São Paulo, na procura por trabalho remunerado. Os números dos
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recenseamentos da época mostram índices de crescimento populacional da cidade até então
raramente vistos no mundo. De 204.000 habitantes em 1900, São Paulo alcançou seu primeiro
milhão em 1933135. Nas três décadas seguintes, a cidade continuou crescendo: em 1940 tinha
1.326.260, em 1950, 2.198.00 e em 1960 alcançou 3.709.270 de moradores.136
Os apartamentos colocados no mercado para aluguel eram um modelo reduzido das casas
térreas, onde salas de jantar, toaletes, copas, gabinetes, quartos de empregados, pareciam
desnecessários, já que algumas das atividades realizadas nestes cômodos começavam a ser
relegada ao espaço público. Tais apartamentos, que passaram a ser oferecidos a uma parcela da
população com menor poder aquisitivo, que não poderiam pagar por apartamentos maiores, nem
por pessoal doméstico, e que trabalha fora por ser, em geral, assalariado, representava para os
investidores imobiliários uma possibilidade de ampliação do mercado que incluía parcelas mais
pobres da população.
Nabil Bonduki137 mostra que, em 1920, 68,6% dos imóveis em São Paulo – e um número
ainda maior de habitações -, eram ocupados por inquilinos. Ainda em 1940, mais de dois terços
das habitações eram alugadas e somente uma quarta parte delas era ocupada por proprietários.

Edifício
André
Matarazzo,
rua
da
Consolação,
1937, Escritório Técnico
Ramos de Azevedo-Severo & Villares. À
esquerda: planta do 7 ao 9 pav. À direita:
planta térreo. (Arquivo FAU-USP)

135

Sampaio, M. R. A. A promoção privada da habitação econômica e a arquitetura moderna em São Paulo, 1930/1964. Campinas –
PUC: Artigo apresentado no 5ºSHURC, 1998, p. 5.
136
Fonte IBGE. Censos Demográficos.
137
Bonduki, N. G. Habitação Popular: contribuição para o Estudo da evolução urbana de São Paulo. In: Valladares, L. (ed.).
Repensando a habitação no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1983, p. 135-168.
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A grande maioria dos edifícios de apartamentos construídos para fins lucrativos apresentava
uma diversidade de soluções espaciais que atestavam a eficiência do empreendimento. Num
mesmo edifício era possível encontrar apartamentos de um, dois, três dormitórios e configurações
semelhantes aos hotéis, com apenas quarto e banheiro, onde a sala e a cozinha eram suprimidas.
Também eram oferecidos equipamentos de uso coletivos, localizados nas circulações dos
pavimentos, como banheiros, guarda-malas, e, em alguns casos, até uma espécie de kitchenette ou pequena cozinha. Esta configuração deixa supor que os usuários principais destes edifícios de
aluguel eram pessoas sozinhas que, possivelmente, aí habitavam em caráter transitório. O piso
térreo destes edifícios continuava a possuir espaços comerciais, característica que vai aos poucos
sendo eliminada nos projetos posteriores das décadas de 1940 e 1950.

Edifício
Indústria
Matarazzo,
avenida
do
Estado,
1937,
Escritório Técnico de AzevedoSevero & Villares. Perspectiva e
planta do 2 ao 7 pav. (Arquivo
FAU-USP)

A produção de edifícios de aluguel também fora uma prática comum na cidade do Rio de
Janeiro, classificados por Lilian Vaz138 como Casas de Apartamentos - lugares “em que as unidades
habitacionais não se limitavam apenas aos quartos, mas sim a pequenos apartamentos sem
cozinha, em virtude da existência de restaurantes no próprio prédio ou nas proximidades”. Comuns
no contexto carioca desde o final de 1920, as casas de apartamentos ofereciam unidades
habitacionais de tamanho e número de compartimentos diversos e escritórios contíguos a algumas
habitações.
Poderíamos até suspeitar de algumas referências internacionais às Casas de Apartamentos
138

Vaz, L. F. Uma história da habitação coletiva na cidade do Rio de Janeiro – estudo da modernidade através da moradia. São
Paulo: FAU-USP, Tese de Doutorado, 1994, p. 95.
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como os Apartament-Hotels, da Nova Iorque dos anos 1870, que, segundo Elizabeth Cromley139,
“eram um híbrido de duas ideias: a privacidade de uma unidade de moradia unifamiliar e os
elaborados serviços de arrumação e preparação de refeições oferecidos nos hotéis”. O refinamento
dos serviços e o nível dos equipamentos distanciavam os apartament-Hotels da casa de
apartamentos carioca. Entretanto se estes edifícios atingissem classes sociais mais altas,
alcançariam o requinte expresso pelos hotéis. Segundo Lilian Vaz “os gerentes nos dirão das
vantagens da habitação em apartamentos onde a solidariedade dos interesses permite grandes
economias, evitando as instalações dispendiosas impostas pela vivenda isolada. A entrada tem o
mesmo aspecto dos grandes e luxuosos hotéis”.140 Mesmo com um incipiente refinamento, alguns
destes edifícios cariocas apresentavam serviços de quarto, lavanderia e a figura do porteiro,
primordial para a aceitação desta maneira de morar verticalizada dos mais abastados.
Ainda

sobre

os

apartamentos de aluguel dos
anos de 1930, observamos
que os arquitetos do período
do ecletismo paulista, que
adotavam

a

linguagem

ornamental

advinda

dos

beaux-arts,

como

por

exemplo, o Escritório Técnico
Ramos de Azevedo/ Severo
& Villares, se dedicaram a
este tipo de edificação.

Edifício Carlos Moura, rua do Arouche, Escritório Técnico de Azevedo-Severo &
Villares, 1937 Planta tipo. (Arquivo FAU-USP)

Impulsionados pelo mercado imobiliário nascente, foi preciso se adequar às novas formas
que o concreto armado possibilitava e aderir à “modernidade pragmática”141 que se estabelecia nas
grandes cidades brasileiras. A estética dos edifícios de apartamentos para aluguel dos anos de
1930 ficava entre a ornamentação ao gosto eclético e as linhas geométricas com toque art déco.
Por volta de 1935, a cidade de São Paulo, já prenunciava a atual polifonia urbana, com “ruas

139

Cromley, E. Apartaments and collective life in nineteenth – century New York. In: Franck, K., Ahretzen, S. (ed.), New households,
new housing. New York: Van Nostrand Reinhold, 1991, p. 22. Citado por Tramontano, M. Novos modos de vida, novos espaços de
morar. Paris, São Paulo, Tokyo. São Paulo: Tese de Doutorado, FAU-USP, 1998, p. 89.
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estreitas, edifícios altos, centro congestionado, capital do progresso, metrópole moderna”.142
Claude Lévi-Strauss se ateve a este cenário e afirmou que a cidade apresentava uma “sobreposição
de épocas resumidas em meio século de existência”143, o que a tornava feia com seus edifícios
pomposos e fora de moda. O ecletismo arquitetônico estabelecido nas construções nesta época
era apenas um item a ser combinado. Segundo Machado144, as construções eram contratadas num
regime predominantemente comercial, onde o mais importante para o cliente era a idoneidade do
empreiteiro de obras, e com relação ao projeto, o que mais interessava era a escolha do estilo.
Estes projetos, nem sempre eram desenvolvidos por arquitetos. Na maioria dos casos o próprio
empreiteiro possuía desenhistas, hábeis no preparo de perspectivas aquareladas, que
desenvolviam o projeto arquitetônico do edifício.
O esgotamento das formas ecléticas da arquitetura da cidade com o início do emprego de
formas modernizantes nas edificações, acabaram por induzir certa racionalização dos espaços,
ainda que incipiente, como foi o caso do edifício de Júlio de Abreu. Era o Modern Style que soprava
seus preceitos na pauliceia eclética.

o modern style paulistano

Desenho
de
Le
Corbusier quando de
sua passagem por São
Paulo, em 1929. Nota-se
a silhueta do Martinelli e
de outro arranha-céus
(Somekh, 1997).

142

Somekh, N., op. cit., p. 147.
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Quatro anos após a Semana de Arte Moderna de 1922, Rino Levi escreveria um artigo onde
defendia a simplicidade e a sinceridade dos elementos decorativos145. Para Levi, as velhas formas e
os velhos sistemas já haviam tido sua época. Era necessário que o artista criasse algo novo capaz
de obter maior fusão entre estrutura e decoração. Para tanto, o artista precisava ser também um
técnico. Combatendo a monotonia das ruas meramente perpendiculares, o ideário modernista
completava-se no discurso de Levi, quando defendia a “estética das cidades” como um novo
campo de trabalho para o arquiteto, a exemplo do que acontecia na França, Alemanha e Itália.
A arquitetura Moderna em São Paulo, que segundo historiadores começa com os textos
publicados por Rino Levi146 e por Gregori Warchavchik147, manifesta-se ainda timidamente nos
edifícios altos. Porém, suas obras e reflexões representaram a referência que faltava para a
intelectualidade da semana de 1922, no que concerne uma visão modernista da arquitetura.
Entretanto, as proposições e o posicionamento de Rino Levi e Warchavchik constituíam uma
entre várias vertentes racionalistas que se formulavam durante ou mesmo antes da década de
1930, no Brasil. Foram arquiteturas também chamadas de “modernas”, “cúbicas”, “futuristas”, que
pontuaram, principalmente, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Estas manifestações
representavam certa renovação arquitetônica, “qualquer que seja ela – à maneira folle,
mimeticamente, pragmaticamente ou como transformação modernizadora em sua dimensão
perversa”.148 A exemplo temos as linhas verticais dos arranha-céus, que rompiam com a paisagem
das cidades, associadas à linguagem art déco dos anos 1930.
Apesar da sociedade da época preferir edifícios como os que Christiano das Neves fazia,
lembrando os palácios europeus e as residências dos ricos, observamos, já na década de 1930, a
realização de edifícios de apartamentos com uma estética modernizante. Do ecletismo
arquitetônico ao “estilo modernizado”, arquitetos e engenheiros disputavam seus clientes através
do gosto classicista predominante. Porém, em meio a projetos ecléticos, Elisiário da Cunha Bahiana,
ergueu, no início dos anos 1930, o primeiro edifício art déco da cidade, popularmente chamado de
futurista, na época. “A passagem do ecletismo para o art déco e, em seguida, para o estilo
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Levi, R. A architectura moderna : a architectura e a esthetica das cidades. In: Revista Construção Moderna, fev/jul; São Paulo,
1926.
146
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modernizador, sem ornamentação, fica clara na amostra dos pedidos de aprovação na Prefeitura
de São Paulo”.149
Fenômeno inerente à ideia de modernização da cidade e do próprio espaço habitável, a
verticalização, aceita inicialmente com relutância, se multiplicaria nas décadas de 1930 e 1940,
constituindo-se numa grande inovação no setor residencial com a consolidação da tipologia
vertical coletiva de morar - os prédios de apartamentos. “Nos anos trinta, com a disseminação do
uso do concreto, o prédio de apartamentos mostra-se definitivamente como solução de moradia
coletiva, até então altamente rejeitada pelo gosto popular e pela classe média que associava os
edifícios multi-familiares aos cortiços de pobres”.150 Havia uma resistência em se morar em edifícios
não só pela associação com o cortiço, mas pelo medo de tragédias.
Segundo Nádia Somekh, os edifícios construídos na época eram, em geral, para aluguel e
geralmente não eram baratos, significando que quem os ocupava era uma elite cultural que
aceitava os novos padrões de modernidade, ou uma classe média imigrante, principalmente
orientais que já conheciam esse tipo de moradia em seu país de origem, ou ainda funcionários
públicos ou de empresas que alugavam unidades para seus funcionários. Para esta classe média, o
apartamento significava uma opção de moradia bem situada, geralmente na área central e em seus
bairros circunvizinhos, ficando lado a lado com estabelecimentos comerciais, escritórios,
repartições públicas e hotéis.
Sobre este contexto, concretizaram-se nos anos 1930 basicamente dois padrões de
apartamentos. De um lado, os edifícios para alugar, já analisados anteriormente, com apartamentos
de um, dois e até três dormitórios que representavam uma versão bastante reduzida das casas
térreas, com programas mínimos para se morar. De outro, temos os edifícios construídos para as
famílias mais ricas, com programas similares aos dos palacetes, que buscavam abrigar uma maneira
de morar das elites. Segundo Lemos151, esta classe média de hábitos modestos e passadio frugal,
oriunda das antigas propriedades que se agarravam ao nome de família, quase sempre
ostentavam, da porta da rua para fora, costumes na verdade não bem condizentes com as posses
de sua camada social. Os apartamentos que representavam este padrão deveriam parecer
equivaler às casas isoladas dos mais abastados, o palacete. Deveriam ter o máximo conforto aliado
ao mínimo de promiscuidade. “Precisava-se alardear que o apartamento era casa de família, casa

149

Somekh, N., op. cit.
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de respeito. Moradia completa, com copa e cozinha, salas de jantar e de visitas, e com
acomodações para a criadagem, principalmente”.152
Neste sentido, Rino Levi esboçará os primórdios da arquitetura Moderna em São Paulo,
entre 1929 e 1930, “projetando um edifício com estrutura de concreto armado e projeto minucioso
de instalações e dos vedos”.153 Considerado um dos primeiros projetos Modernos de Rino Levi, o
edifício de apartamentos Columbus constituiu o exemplo concreto da nova forma de morar em
altura. “Obra inovadora para a época: para uma sociedade pouca afeita à promiscuidade ou ao
coletivismo da moradia em altura, um projeto com planta e infraestrutura bem resolvidas (vale
lembrar que os primeiros arranha-céus no Brasil tinham péssima resolução de planta, pelo
ineditismo da tipologia), destinado a usuários de bom padrão econômico – quando ainda a casa e
o jardim eram valores altamente considerados num ambiente arquitetonicamente conservador”.154
Segundo Anelli

155

, através do projeto

Columbus, Levi colocaria em prática as
proposições de Le Corbusier, Walter Gropius e
demais

arquitetos

Modernos

que

ele

conhecera durante o período de sua formação
na Itália, adaptando-as às condições paulistas.
Cerca de cinco anos durou o desenvolvimento
das

diversas

propostas

para

o

edifício

Columbus, sendo construído somente em
1934, após conclusão de sua versão final. O
edifício

apresentava

conceitos

Modernos

representados pela simplificação das linhas,
com um tratamento total externo que cuidava
de todas as fachadas do edifício.

Edifício Columbus, avenida Brigadeiro Luiz Antônio,
Rino Levi, 1930. Foto. (Anelli, 2001)
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Analisando os espaços internos do
Columbus, percebemos o desenvolvimento da
relação

interior/exterior,

um

dos

procedimentos de projeto comum na obra de
Levi, que se faz presente através do volume
maciço

que

é

rompido

diagonalmente,

ligando a sala de estar, no centro do
apartamento,

com

a

paisagem

exterior,

através da varanda, em balanço na quina do
edifício. Notar que isso apenas ocorre nos dois
apartamentos frontais. Segundo texto de

Edifício Columbus, avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Rino Levi,
1930. Planta tipo. (Anelli, 2001)

156

apresentação do projeto

, nas habitações

internas dos apartamentos teve-se a preocupação de bem distinguir e caracterizar as suas partes
componentes - serviço, social e habitação noturna -, localizando-as de modo nítido e prático.
A fusão da sala e do terraço em um
conjunto

só

foi

realizada

pelo

sentido

diagonal e centrífugo que se organizam os
ambientes no projeto, possibilitando uma vista
panorâmica

em

todas

as

direções

do

apartamento. Atitude na qual observamos que
na prática não ocorre.
Apesar do autor do projeto buscar,
Vista interna da sala do edifício Columbus mostrando o
fechamento da varanda. (Anelli, 2001)

através da plástica e da relação entre interior e
exterior, uma clara referência modernista

europeia corbuseana, o edifício Columbus apresenta à cidade de São Paulo “um curioso e inusitado
compromisso entre o modo de morar francês e o norte-americano”.157 No que concerne os
espaços internos, Rino Levi proporia, segundo Lemos158, um projeto que tinha como intenção
principal “examinar, no seu verdadeiro aspecto e sem preconceitos de forma, o problema de
abrigar numerosas famílias e de oferecer-lhes o maior conforto possível”. O programa proposto
ainda espelha-se na casa burguesa francesa apresentando uma tripartição dos espaços em áreas
156

Texto de apresentação do projeto para o Columbus. Original escrito em italiano e arquivado junto aos memoriais técnicos do projeto
na arquivo Rino Levi. Citado por Anelli, R. L. S. Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi. op. cit., p. 237-8.
157
Tramontano, M., op. cit., p. 120.
158
Lemos, C. Arquitetura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, EDUSP, 1979, p.133.
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social, serviço e íntima – setorizadas e compartimentadas, mesmo que no projeto original se utilize
uma nomenclatura dos espaços diferenciada - “serviço, social e habitação noturna”.

Construído para a classe média paulistana, o
projeto do edifício Columbus, já demonstrava certa
preocupação em adequação aos padrões que o
mercado imobiliário de apartamentos, ainda que
incipiente, legava.
Fato perceptível na primeira proposta do
edifício, onde os apartamentos apresentavam áreas
mais

reduzidas,

com

cômodos

menores

e

suprimidos - como é o caso do dormitório e
banheiro de empregados e o vestíbulo -, o que
Primeira proposta para o edifício Columbus, Rino Levi, 1930.
Planta tipo. (Anelli, 2001)

gerava um maior número de unidades por andar –
na primeira proposta são seis no lugar dos quatro
por andar, da proposta executada.

Programa similar foi apresentado por Rino Levi,
em 1933, com o edifício Nicolau Schiesser. Com uma
implantação

e plástica

referenciada

na

experiência

modernista europeia, o edifício Schiesser, demonstrava,
portanto, uma clara filiação burguesa oitocentista na
organização

dos

espaços

internos,

propondo

programa reduzido dos palacetes.

um

Várias salas

compartimentadas em área social, os dormitórios e
banheiro na área íntima e a área de serviços bem servida
com copa, cozinha, dormitório e banho de empregados.
Além de todos os dispositivos considerados modernos,
como armários embutidos, dutos de lixo, etc.
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Edifício Nicolau Schiesser, rua Augusta, Rino Levi,
1933. Foto (Anelli, 2001)
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Edifício Nicolau Schiesser, 1933,
plantas (Anelli, 2001)

Valem lembrar, neste momento, alguns dos projetos elaborados pelos arquitetos
modernistas europeus para edifícios de apartamentos. Sabe-se que as realizações europeias das
primeiras décadas, sobretudo pelas que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, marcaram
fortemente, ao longo de todo o século 20, a concepção da habitação nos países capitalistas. A
proposta do Movimento Moderno de uma nova habitação para um novo homem inscreve-se no
projeto maior de uma nova sociedade, esboçado teórica ou empiricamente desde, pelo menos, o
final do século 18159.
Já no ano de 1903, Auguste Perret veria seu projeto construído à rue Franklin de Paris, que
mais tarde se tornaria uma grande referência da modalidade, marcando mais uma etapa em
direção à planta livre, como enunciada posteriormente por Le Corbusier.160

159
160

Aprofundamentos no entendimento desse processo extrapolariam os limites do presente trabalho.
Lembraremos que Le Corbusier trabalhou no escritório de Perret, em Paris, em 1908.
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Edifício à rue Franklin, Paris, Auguste Perret, 1903.
Foto e planta tipo (Frampton, 1997 e Tramontano,
1993)

Sua estrutura constituiu a primeira aplicação, no campo da habitação coletiva, de um material
realmente novo: o concreto armado. Embora o edifício Franklin apresentasse uma liberdade na
organização espacial, propiciada pela adoção da planta-livre, analisando a planta proposta para o
primeiro

andar,

os

cômodos

dos

apartamentos

apresentavam

uma

setorização

e

compartimentação semelhante aos apartamentos hassmannianos ainda contemporâneos.
Já no ano de 1920, Le Corbusier projetou a casa Citrohan, que fez transparecer uma reflexão
efetiva sobre o espaço doméstico na proposta de uma articulação entre os cômodos totalmente
nova. Neste projeto Le Corbusier elaborou a idéia básica de toda sua obra posterior: a criação de
espaços entrelaçados de alturas diferentes, mas relacionadas. Esta tipologia ficou conhecida como
Immeuble-villa e foi proposta pela primeira vez em 1922.
As unidades, sempre duplex, ofereciam aos
moradores espaços amplos e bem iluminados e uma
organização espacial bastante semelhante ás casas
burguesas oitocentistas – quando na identificação de
áreas distintas: social, íntima e de serviços. Estas
referências também se fazem presentes na nomenclatura
dos cômodos, entretanto observamos em cada área certa
fluidez espacial, como é o caso das salas e dos
dormitórios com o uso, ainda que tímido, da flexibilidade,
com possibilidades de rearranjos nestes cômodos.
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Immuebles-villa, Le Corbusier, 1922, planta
tipo. (Boesiger, 1998)
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Destaca-se, neste sentido, também os edifícios construídos por Le Corbusier para a
exposição de Stuttgart em Weissenhof no ano de 1927. O segundo prédio era uma verdadeira casa
de apartamentos ou, antes, do que podia ser chamado de conjunto de apartamento e jardim. Era a
própria ilustração dos “cinco pontos”, porém utilizava a flexibilidade da planta de uma maneira
nova. Segundo Boesiger161, a grande sala é obtida pela supressão das paredes movediças, as quais
apenas se usam, á noite, para converter a casa numa espécie de carro dormitório.

Edifício de apartamentos na exposição de
Wiessenhof, Le Corbusier, 1927. Foto e planta do
edifício (Blake, 1966)

“Nos projetos anteriores, Le Corbusier liberta-se gradualmente da tripartição burguesa da
habitação do século 19 – zona íntima, social e de serviço – dirigindo-se para uma bipartição
centrada nos modos de vida da família “moderna” – zonas de uso diurno e de uso noturno”162. No
edifício de apartamentos esta bipartição continua presente, mas graças à mobilidade das divisórias,
a totalidade da casa assume rapidamente diferentes configurações em função do período em que
se está sendo usada: de dia a casa é uma grande sala, à noite é uma sucessão de “cabines de
dormir”. Todas as divisões internas eram feitas com paredes pré-fabricadas e todos os móveis, à
exceção das cadeiras e de uma ou outra mesa, eram embutidos – detalhe de destaque para a
época. Os prédios da Weissenhof encerraram de certo modo uma fase particular da obra de Corbu.

161
162

Boesiger, W. Le Corbusier. Barcelona, G.G., 1982.
Tramontano, M. Habitação Moderna – A construção de um conceito. São Carlos, EESC-USP, 1993, p. 64.
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Os edifícios Columbus e o Schiesser foram os primeiros de uma série de edifícios de
apartamentos projetados por Rino Levi para a cidade de São Paulo, entre os anos de 1930 a 1960.
Durante estes anos, vários arquitetos como Adolf Franz Heep, Álvaro Vital Brasil, Gregori
Warchavchic, Eduardo Kneese de Mello, Oswaldo Arthur Bratke, Abelardo de Souza, Victor Reif,
entre outros modernistas, atuaram de forma marcante no cenário arquitetônico de São Paulo, além
dos demais arquitetos atuando no mercado, não filiados única e exclusivamente aos preceitos
modernistas e apresentando uma linguagem arquitetônica variada. Jacques Pilon, Escritório
Técnico Ramos de Azevedo/ Severo & Villares, Francisco Beck, construtoras, engenheiros, entre
outros cada um à sua maneira, edificaram a grande massa de edifícios de apartamentos da cidade.
Ambos construíram, nos dizeres de Toledo163, a terceira versão, em concreto, da cidade de São
Paulo, que substituiria a cidade de tijolos e os últimos vestígios da cidade de taipa.
Percebida a dinâmica do processo de verticalização que se configurava na cidade após os
anos 1930, alguns arquitetos, como Rino Levi, procuraram intervir no processo através da
participação efetiva no debate sobre as novas regras de planejamento urbano, principalmente o
zoneamento, que se disseminou na cidade somente nos anos 1950. Segundo Nádia Somekh164, as
preocupações dominantes no meio arquitetônico e urbanístico brasileiro nas décadas de 1930 e
1940 foram condicionadas pela introdução de iniciativas legais para estimular e controlar a
verticalização da cidade. O Código Sabóia, que estabelecia o controle do gabarito dos edifícios
proporcionalmente à largura das ruas, “seria redefinido pela exigência de gabaritos mínimos e total
ocupação frontal do lote em algumas ruas da região central”.165 Neste período, a legislação
estimulou a verticalização em determinadas áreas fora da área central, através do estabelecimento
de alturas máximas para os edifícios, muito superiores àquelas construídas na época.

É importante ressaltar que, entre 1930 e 1960, a cidade de São Paulo viu implantarem-se
em seu território concepções de urbanismo divergentes, também no que concerne a verticalização.
De um lado, Prestes Maia, realizador de grandes obras de reurbanização, foi autor do primeiro
sistema rápido de transportes de massas e de ajustes do código de obras com vistas à
verticalização das construções - promovendo o mercado imobiliário graças ao aumento dos índices
de ocupação do solo. Porém, em seu primeiro mandato166, determinará a distribuição espacial dos
edifícios altos da cidade nos vinte anos seguintes, garantindo uma época de realizações
163

Toledo, B. L. São Paulo: três cidades em um século. São Paulo: Duas Cidades, 1983, p.141.
Somekh, N. São Paulo anos 30: verticalização e legislação urbanística. São Paulo: Espaço e Debates n.40, 1997, p. 70-81.
165
Anelli, R; Guerra, A. Rino Levi. Arquitetura e Cidade. op. cit., p. 46.
166
Prestes Maia governou nos períodos de 1938 a 1945 e de 1961 a 1965.
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excepcionais quanto à altura. Por outro lado, Anhaia Mello

167

, prescrevendo o zoneamento e a

limitação do crescimento da cidade, seria o defensor intransigente de medidas de restrição ao
crescimento vertical, que, em 1957, se concretizariam através da primeira legislação de
zoneamento de São Paulo, limitando as taxas de ocupação do solo a índices mais baixos do que
aqueles de 1934, o que implicava em uma diminuição na altura de novas edificações e reforçava a
verticalização para fins residenciais.168
Estas intervenções realizadas em São Paulo a partir de gestões como a de Francisco Prestes
Maia (1938-1945), tinha o intuito de “metropolizar” a cidade, escreve Frúgoli.169 Este conceito se
concretizou através da implantação de parte do Plano de Avenidas, que constituía a primeira
concepção mais sistemática de cidade moderna, com uma proposta global que abrangia sistema
viário, circulação e transportes, além de diretrizes para o embelezamento e o arruamento,
zoneamento, expansão urbana e legislação tributária.
A execução ainda que parcial do Plano de Prestes Maia, dotou a cidade, principalmente sua
região central, de uma nova feição. Áreas remodeladas, instalação de edifícios suntuosos,
alargamento e prolongamento de ruas e avenidas, criação de praças, construção de várias avenidas
radiais e uniformização de fachadas dos prédios, formavam um conjunto de intervenções
realizados na cidade bastante semelhante à Paris de Haussmann.

167

Em 1930, Anhaia Mello foi prefeito de São Paulo.
Ficher, S. Ensino e profissão. Tese de Doutorado apresentada na Universidade de São Paulo, 1989, v.1, p.260-78. Citado por Ficher, S.
Edifícios Altos no Brasil. In: Espaços e Debates - Cidades Brasileiras século XX, No 37, São Paulo: Revista de Estudos Regionais Urbanos,
1994, p.69 e 72.
169
Frúgoli, H. Centralidade em São Paulo. Trajetórias, conflitos e negociações na metrópole. São Paulo: Cortez, 2000, p. 53.
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apartamento modernista: modelo salubre de habitação
Com o final da Primeira Guerra, os Estados Unidos foram colocados no cenário mundial
como a principal potência industrial, a partir de sua vitória, seu sucesso econômico, sua
superioridade militar e seu parque industrial em franca expansão. Esta nação passou, então, a
simbolizar o progresso e a modernidade de uma sociedade mecanizada, a partir de seu modelo de
cidade. No Brasil, esta imagem passou a ser almejada, provavelmente desde a construção do
edifício Martinelli em São Paulo, na década de 1930, marco da verticalização da cidade e símbolo
de modernidade através da tipologia do arranha-céu.
O edifício de apartamentos fora parte integrante deste processo de modernização. “Só foi
possível começar a convencer os paulistanos a deixarem suas casas para irem viver em
apartamentos porque, tanto quanto aos japoneses e aos franceses, se lhes fez acreditar que, desta
forma, eles estariam sendo irretocavelmente Modernos, em suma”.170 Neste sentido, na segunda
metade da década de 1930, a cidade de São Paulo fora palco da produção de uma série de
edifícios de apartamentos modernistas que representavam a mais nova e moderna maneira de
morar brasileira.
Se Rino Levi esboçou a arquitetura Moderna
em São Paulo, o edifício Esther a introduz
efetivamente.

Símbolo

do

pensamento

arquitetônico modernista brasileiro da época, o
Esther, construído entre 1935 e 1938 por Álvaro
Vital Brasil e Adhemar Marinho, representou um
marco da verticalização habitacional na cidade de
São Paulo. Destinado ao uso de escritórios,
habitações e comércio, o edifício foi o primeiro
exemplo do emprego de estrutura independente de

Edifício Esther, avenida Ipiranga, Álvaro Vital Brazil e
Adhemar Marinho, 1936, foto. (Conduru, 2000)

concreto em edificações de grande porte construídas no Brasil. Por ser uma ilustração completa
dos Cinco Pontos corbuseanos de 1926, as referências do Internacional Style se verificaram não
somente na plástica do edifício, mas também na organização e articulação dos espaços internos.

170

Tramontano, M. Novos modos de vida, novos espaços de morar. Paris, São Paulo, Tokyo. op. cit., p. 121.
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Os princípios do immeuble-villa e de células flexíveis como elemento central da Cidade
Contemporânea de 1922, proposta por Le Corbusier, já haviam sido explicitados a um grupo ainda
restrito de arquitetos brasileiros em conferências ministradas na Escola Nacional de Belas Artes
(ENBA), quando de sua visita ao país, em 1929. Os autores do Esther não foram exceção neste
grupo, pois eram alunos da ENBA até 1933, o que lhes possibilitou concretizar, no projeto do
edifício, conceitos tão almejados pelos arquitetos filiados aos preceitos modernistas.
Segundo Tramontano, a construção do edifício
Esther “assume ares de um real manifesto”171, em um
contexto paulistano em que as primeiras realizações
modernistas não passavam de “um arremedo plástico de
alguns conceitos enunciados pelo Cubismo, sem contudo,
comportarem em seu processo construtivo os indícios da
habitação Moderna para uma nova sociedade, produzida
em série e com materiais padronizados”.172
A flexibilidade dos espaços se verificou nos
andares destinados aos escritórios e às habitações, através
de módulos que poderiam ou não ser agrupados. Nestes
espaços, foram propostas divisórias leves de cerâmica

Edifício Esther em construção e o zepelim no céu
de São Paulo (Conduru, 2000)

pouco espessa para divisão dos ambientes.
O desenvolvimento tardio da industrialização de componentes leves e a ausência de mão-de-obra
especializada seriam responsáveis pela construção das vedações internas em tijolos.
Através da limpeza e assepsia dos ambientes internos do edifício, propiciada pelo fato de
os escritórios serem ocupados por médicos e dentistas e pela própria firma administradora do
edifício primar pela higiene e organização dos espaços, o Esther ajudou muito a reverter a imagem
depreciativa que a sociedade brasileira tinha dos edifícios de uso e habitação coletiva. Porém, foi
por meio das unidades habitacionais do edifício que os arquitetos propiciaram uma total
aproximação à habitação coletiva verticalizada europeia.

171
172

Idem, Ibidem.
Idem, p. 119.
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Edifício
Esther,
avenida
Ipiranga, Álvaro Vital Brazil e
Adhemar
Marinho,
1936,
planta 4º, 9º e 10º andares
respectivamente de cima para
baixo. (Conduru, 2000)
1. hall social
2.

hall de serviço

3.

sala

4.

vestíbulo

5.

quarto

6.

banheiro

7.

despensa

8.

cozinha

9.

depósito

10. mezanino
11. máquinas

Edifício
Esther,
sala
do
apartamento duplex – 9º e 10º
andares. (Conduru, 2000)

O programa do Esther se assemelha ao dos apartment-hotels, principalmente por oferecer
alguns apartamentos desprovidos de cozinhas e a implantação de um grande restaurante dentro
do edifício, mesmo que nunca tenha sido utilizado.173 Neste momento a utilização de serviços
coletivos em edifícios, como restaurantes, lavanderias, academias, propiciava aos habitantes a vida
moderna. Entretanto, no Brasil, tais serviços enfrentavam “a resistência de uma grande parcela da
população, sobretudo das classes médias, incapazes de possuírem o modelo burguês de casa
173

Atique, F. Notas sobre a constituição da Arquitetura Moderna Brasileira: o caso do Edifício Esther. Monografia de disciplina, São
Carlos, EESC-USP, 2000, p. 23.
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isolada e, ao mesmo tempo, críticos das habitações coletivas das classes baixas, o que gerou, em
prédios com tais áreas de serviços coletivos, uma privatização das mesmas por alguns
moradores”.174
Já as áreas de serviços dos apartamentos do edifício Esther foram projetadas isoladamente,
à maneira oitocentista de segregação total das atividades relegadas aos serviçais, onde a cada
quatro apartamentos se formava uma área coletiva, porém com tanques individuais. Os preceitos
higienistas da época foram ilustrados pelo uso dos tanques. Todos os apartamentos que possuíam
tanque dispunham de banheiro e dormitório de empregada. Soluções projetuais semelhantes
também serão vistas em outros projetos contemporâneos ao do edifício Esther.
Álvaro Vital Brasil inovou na construção deste edifício, projetado para locação, cujo partido
previa pela primeira vez apartamento duplex, localizado no último andar. “Trata-se do primeiro
prédio de grande porte construído em São Paulo com estrutura independente; lajes contínuas
garantem a flexibilidade da planta”.175 Porém, foi nesta tipologia do edifício que os autores se
aproximaram de maneira mais clara aos preceitos corbuseanos, especificamente dos immeublevillas com appartements à double hauteur tão divulgados nos primeiros anos da década de 1930.

Immueble Clartè, Genebra, Le Corbusier, 1930-32, planta de um piso. (Boesiger, 1998)

Le Corbusier, pode colocar em prática suas postulações dos immeuble-villas em uma série
de projetos para edifícios coletivos verticais de aluguel, em diversas cidades européias. Em 1932,
Immeuble Clarté em Genebra e 1933, Immeuble em Zurique e Immeuble Puerta de Molitor em Paris,
foram os principais edifícios desta tipologia construídos.
O projeto do Immeuble “Clarté”, construído na cidade de Genebra (rue St. Laurent 2),
continha 45 alojamentos em forma de duplex que ofereciam grande diversidade de dimensões e

174
175

Idem, p. 26.
Xavier, J; Lemos, C; Corona, E., op. cit., p. 4.
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equipamentos interiores. No texto de apresentação do edifício escrito por Le Corbusier176, o autor
explicita a vontade de buscar com o projeto Clarté novas pesquisas em relação a espacialidade dos
apartamentos, entretanto observamos algumas referências aos espaços burgueses oitocentistas, na
distribuição e denominação dos cômodos.

Immueble Clartè, Genebra, Le Corbusier, 1930-32, Vistas externa e internas. (Boesiger, 1998)

Em meio a uma estética tipicamente modernista, salle a manger, office e fumoir conviviam
às tentativas de uma reorganização do espaço interno, tão alcançado por Corbusier no projeto do
edifício da Weissenhof de 1927. Os appartements à dobuble hauteur, como chamava o próprio
autor, apresentavam uma configuração muito semelhante à planta burguesa, facilmente percebida
pela sucessão de espaços de prestígios, de serviços e íntimos que os apartamentos dispunham.
Inclusive, no que diz respeito aos espaços íntimos, nos
apartamentos do Clarté observamos certa estanqueidade dos
dormitórios que eram monopessoais, solução bastante diversa das
cabines de dormir flexíveis propostas para o apartamento da
Weissenhof.
Outro projeto Immeuble de Le Corbusier foi construído em
1933, na cidade de Paris, intitulado Puerta de Molitor, que, além de
sediar o atelier do próprio Le Corbusier, apresentava características
bastante semelhantes ao Clarté, tanto no emprego formal dos novos
materiais, como na organização espacial interna dos apartamentos.
Item diferenciado foi a presença de entrada de serviço, nos
apartamentos.

176

Boesiger, W., op. cit., p. 66.
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Paris, Le Corbusier, 1933.
Foto. (Boesiger, 1998)
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Immueble Puerta de Molitor, Paris, Le Corbusier, 1933, planta do 6º e 7º andares.
(Boesiger, 1998)

Esta aproximação dos preceitos burgueses de habitar presente em algumas obras de Le
Corbusier, que se manifestavam na disposição espacial interna baseada na tripartição em zonas de
prestígio, íntima e de rejeição, caracterizava uma preocupação do autor com a aceitação de sua
obra. Isto se verifica de maneira mais clara nos programas de habitações maiores e destinados a
proprietários mais abastados, onde a ideia de modernidade é relacionada à estética despojada de
ornamentos e o uso de materiais novos como o concreto aparente, elementos metálicos, pisos de
borracha, etc. Já nos programas destinados ao Estado, Le Corbusier se desvencilha totalmente das
referências burguesas de morar, propondo verdadeiras células revolucionais, como foi o caso dos
edifícios de Weissenhof de 1927.

As semelhanças entre os edifícios Clarté e Esther não param na questão plástica e estética
do edifício. Elas se verificam também na implantação, circulação, iluminação e, principalmente, na
organização espacial interna dos apartamentos duplex. Descreveu-os Vital Brasil, “apartamentos
duplos, de luxo, tomando parte deste andar (9) e parte do 10º andar. Compõem-se de uma sala de
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estar com pé direito de 6 metros, vestíbulo e escada própria, uma sala de jantar, cozinha, dispensa
e instalações completas de empregados neste andar”.177
A similaridade fica mais evidente ao compararmos o duplex do Esther ao duplex do Clarté,
de Le Corbusier178. Os programas são bastante semelhantes, no trato dos espaços e na organização
dos cômodos que mantém referências claras à habitação burguesa oitocentista. Na grande
variedade de tipologias habitacionais que o edifício traz, nota-se que, quanto maior o
apartamento, mais são evidentes as referências burguesas oitocentistas.
Ao buscar referências no trabalho do mestre Le Corbusier, Vital Brasil tinha o intuito de
propiciar à cidade de São Paulo a modernidade tão inerente à obra do arquiteto suíço. E o fez, já
que após a construção do edifício Esther, uma nova condição de projetos de habitação
verticalizada parece ter se instalado na cidade. A possibilidade de construções mais racionalizadas
e com novos arranjos espaciais indicavam uma grande modificação que se processava na esfera
arquitetônica paulistana. A classe média, tão temerosa das habitações coletivas promíscuas e
insalubres, finalmente pôde, a partir do final dos anos 1930, habitar verdadeiros ícones da
modernidade.
Acostumada aos exageros ornamentais, a classe média ainda primava por referências
formais aos palacetes dos barões do café. As normas de etiqueta e sociabilidade pouco haviam
mudado nos anos 1930 e os indivíduos eram qualificados pelo que possuíam - fato que não foi
alterado até os dias atuais. Sob esta ótica, morar em um edifício modernista significava alcançar
uma posição de destaque, pois, além dos equipamentos de luxo, o edifício oferecia aos moradores
uma condição moderna de viver.
Base do pensamento projetual modernista europeu, a casa máquina flexível bipartida em
habitação diurna e noturna, raramente foi implantada nos edifícios brasileiros. No Brasil, os
arquitetos do período modernista projetavam os edifícios utilizando uma linguagem já tão
conhecida pelos clientes, como uma verdadeira estratégia para garantir a aceitação do
empreendimento. O próprio Le Corbusier, na construção de alguns edifícios, havia lançado mão de
referências burguesas oitocentistas nos apartamentos, através da articulação dos espaços e da
nomenclatura utilizada nos cômodos. A fim de garantir o sucesso da tipologia, foi preciso manter
nos espaços internos referências burguesas oitocentistas, principalmente a setorização e
compartimentação das áreas de prestígio, íntima e de rejeição.

177
178

Brazil e Marinho In: Revista Politécnica,1939, p. 220. Citado por Atique, F., op. cit., p. 26.
Ver comparação detalhada destes dois edifícios em Atique, F., op. cit., p. 26.
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Veremos então, na cidade de São Paulo, no final da década de 1930, algumas dezenas de
edifícios projetados por arquitetos filiados ao Modern Style, com seus paredões de concreto
recortados em formas inovadoras, porém com interiores que trazem, basicamente, uma versão
reduzida dos antigos palacetes burgueses.
A produção destes edifícios de apartamentos era iniciativa de investidores que,
prioritariamente visavam o lucro. Segundo Lemos179, “naquele tempo, o aluguel foi um rendimento
ótimo, talvez o melhor deles, muito melhor que as ações, como as da Paulista, a estrada de ferro
querida de todos”. Deduz-se que o melhor investimento, portanto, seria a construção de edifícios
bem aceitos pela sociedade da época, que ainda primavam pelas tais referências européias de
habitar. Isto se traduz na construção de edifícios de apartamentos com uma plástica modernista,
ou mesmo art déco, e interiores basicamente convencionais.
Rino Levi projetou, em 1935, o Edifício Higienópolis, que mescla conceitos modernistas,
traduzidos na plástica e ordenação dos volumes, e referências burguesas presentes na organização
dos espaços interiores. Este apartamento demonstra uma característica que se afirmará nas
décadas seguintes: a redução da tipologia compartimentada em cômodos com um programa
básico de sala, dormitórios (2 ou 3), banheiro e cozinha. Proporcionando aos moradores alguns
equipamentos básicos da vida moderna - como armários embutidos, dutos de lixo, caldeira,
presença da figura do zelador -, nestes apartamentos será recorrente a distinção entre as entradas
social e de serviço, e a presença de cômodos para empregados dentro da unidade.
Esta distinção entre acessos demonstra a presença de empregados domésticos nos
apartamentos brasileiros, e nos remete diretamente aos apartamentos franceses do século 19, que
se caracterizavam pela dissociação de circulações entre patrões e empregados. Notamos que esta
característica de acesso, somados à presença de cômodos de empregados no interior das
habitações, ao longo dos anos, foi frequentemente relacionada a certo requinte dos apartamentos
colocados no mercado, tanto para aluguel, como para venda.

179

Lemos, C. Edifícios residenciais em São Paulo: da sobriedade à personalização. São Paulo: Revista Projeto, n. 130, 1990, p. 57.
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Edifício Higienópolis, rua Quintino
Bocaiúva, Rino Levi, 1935, planta e fotos
do edifício. (Anelli, 2001)

Este apartamento será repetido infinitamente durante os anos seguintes, nos programas
mais baratos, diferindo dos programas mais requintados e extensos para as famílias mais
abastadas produzidos principalmente na década de 1950, em edifícios modernistas.
Neste contexto, finalizaremos a década de 1930 com um quadro bastante claro das
principais tipologias existentes na cidade de São Paulo. Com um incipiente, porém já fortalecido
mercado imobiliário, veremos a produção predominante edifícios de aluguel. Filiados à estética
modernizadora, e com recursos da chamada vida moderna notaremos os apartamentos destinados
às famílias, variando o tamanho da célula e o nível de equipamento, desde os maiores até os mais
reduzidos. Quanto mais elevada a classe social, também mais alto será o nível de equipamento do
edifício e do apartamento.
Destinado, principalmente, a pessoas sós, teremos os apartamentos de um dormitório ou
kitchenette, que oferecem aos moradores uma habitação, muitas vezes, transitória. Aqui
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detectamos os mais variados tipos e tamanhos, com ou sem cozinhas, com ou sem salas, com ou
sem equipamentos coletivos, enfim, propostas de habitação para uma cidade em franco
desenvolvimento e crescimento demográfico e com um mercado imobiliário ainda experimentado.
Neste sentido, a produção de edifícios de apartamentos realizados por Rino Levi e pelo
arquiteto russo Gregori Warchavchik, entre o final da década de 1930 e o início dos anos 1940, nos
remete a vários pensamentos. Ambos idealizaram apartamentos dos mais diferentes tipos e
formatos, com soluções as mais diversas, desde as mais convencionais, descritas anteriormente, até
algumas que utilizavam divisórias móveis nos ambientes. Esta diversidade nos aponta algumas
deduções. Inicialmente, demonstra certa preocupação por parte dos autores em estar atento às
necessidades habitacionais da população, já que as propostas apresentavam diversidade no
número de dormitórios. Outra dedução seria a preocupação por parte dos arquitetos em elaborar
projetos de apartamentos que respondessem às determinantes dos proprietários-rentistas da
época, que na verdade edificavam a grande massa dos edifícios verticais da cidade. E, por último,
os arquitetos poderiam estar experimentando novas possibilidades referentes aos edifícios de
apartamentos, ou mesmo estariam testando maneiras de se obter o aproveitamento máximo das
áreas.

os anos 1940 e a fase embrionária da tipologia

A partir de 1939, “observa-se uma mudança nas características do processo de
verticalização,

que

de

predominantemente

terciário

passa

a

residencial

e

localiza-se

principalmente, fora da área central da cidade”.180 Segundo Somekh181, o início do processo de
verticalização – nas décadas de 1910, 1920 e 1930 -, caracteriza-se por um fenômeno tipicamente
central e predominantemente terciário. Paralelamente ao aumento da construção de edifícios de
apartamentos no cenário imobiliário paulistano, percebe-se, ao longo dos anos 1940, a
consolidação da preferência por uma maneira de morar nas alturas.
A banalização de preceitos puristas do Movimento Moderno na cidade se traduziu, ao
longo dos anos, pelo uso indiscriminado e aleatório de certos elementos que foram se tornando
180
181

Somekh, N. A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador - São Paulo 1920-1939. op. cit., p. 19.
Idem.
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símbolo de modernidade. A união de um vocabulário plástico modernista a um repertório espacial
bastante simplificado nos interiores dos apartamentos, aliado a dutos de lixo, armários embutidos,
água potável encanada, e espaços monofuncionais reduzidos, com a presença de cômodos de
empregados e entradas de serviços, chegaram ao final da década de 1940, representando a mais
nova maneira de morar verticalizada. Quase a totalidade dos apartamentos dos anos 1940 continha
banheira em pelos menos um dos banheiros, o que demonstra a importância deste equipamento
para a comercialização das unidades, na época.
Os anos 1940 foram marcados por vários episódios das mais variadas ordens que
influenciaram direta e indiretamente o espaço habitável vertical. A disseminação de uma maneira
de morar e de viver americanizada, difundida principalmente após o ano de 1945, com a vitória
aliada na Segunda Guerra Mundial, propunha espaços como cozinhas e salas, reduzidos em função
do equipamento e da modernização dos materiais de construção e mobiliário. Além disso, as
legislações impostas pelo Estado neste momento foram determinantes para o desenvolvimento
posterior desta modalidade habitacional.
Até o ano de 1942, casas e apartamentos de São Paulo, constituem de uma forma de
rentabilidade e investimento bastante segura. De fato, desde a segunda metade do século 19, o
investidor obtinha, com o imóvel de aluguel, uma renda mensal e uma excepcional valorização
imobiliária ocasionada pela expansão da cidade, o que transformava a propriedade imobiliária ao
mesmo tempo reserva de valor e fonte de renda. Segundo Bonduki182, isto fez com que
chegássemos ao ano de 1940 com 70% dos domicílios paulistanos alugados, mesmo numa época
em que já se difundiam outras formas de moradia, como os loteamentos periféricos, onde os mais
pobres podiam adquirir um lote e edificar sua casa.
Com uma visão basicamente focalizada na rentabilidade, o proprietário-rentista foi, ao
longo dos anos, utilizando todos os recursos possíveis para o majoramento de seus lucros. Vimos,
na cena paulistana das décadas de 1920, 1930 e início de 1940, uma profusão de edifícios de
apartamentos dos mais variados estilos e dimensões, onde se evidenciava, na maioria dos casos, o
aproveitamento total das áreas construídas permitidas. Eram oferecidos apartamentos de 1, 2 ou 3
dormitórios no mesmo edifício, amplos ou menores, bem aceitos pela população trabalhadora que
não parava de chegar à cidade. A demanda era maior do que oferta, o que facilitava muito o
trabalho do proprietário-rentista, que não necessitava de muito esforço para alugar seu imóvel.
Esta discrepância entre demanda e oferta fez com que houvesse também abusos em relação aos
182

Bonduki, N. Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria. São
Paulo: Estação Liberdade, Fapesp, 1998, p. 218.
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preços dos aluguéis, e, principalmente, os últimos anos da década de 1930 e os primeiros da
década de 1940 assistiram a aumentos absurdos dos valores dos aluguéis, também em
consequência dos altos índices de inflação da economia.
Segundo Bonduki183, a partir dos anos 1930, já havia um consenso nas elites quanto à
necessidade de intervenção estatal, temendo o aumento excessivo dos custos da moradia, a ponto
de pressionar os salários e o agravamento das condições de habitação, comprometendo o discurso
getulista de “proteção do trabalhador”. Após a criação das Carteiras Prediais nos Institutos de
Aposentadorias e Pensões e da Fundação da Casa Popular, destinadas a construir ou financiar a
construção de moradia para os trabalhadores, a principal causa da transformação das formas de
provisão habitacional em São Paulo, foi a implementação da Lei do Inquilinato, no ano de 1942.
Regulamentou-se o mercado de aluguéis com seu congelamento, desestimulando a produção
rentista e transferindo para o Estado e para os próprios trabalhadores o encargo de produzir suas
moradias.
À primeira vista, a Lei do Inquilinato soou como um instrumento de defesa do locatário,
como uma versão urbana da legislação trabalhista na qual Getúlio Vargas reforçava sua imagem de
“pai dos pobres”. Nos dizeres de Bonduki, o governo regulamentou o mercado de locação
objetivando diferentes metas, coerentes com seu projeto mais global: refrear a forte atração que a
produção de moradias de aluguel exercia sobre os investimentos, para redirecioná-los ao parque
industrial em franca ascensão no país, reduzir o custo de reprodução da força de trabalho e, em
consequência, os salários, e difundir a pequena propriedade entre os trabalhadores.
Este processo ocorreu em meio a uma das mais graves e dramáticas crises de moradia da
história do país, na qual o número de moradias produzidas pelos rentistas tradicionais caiu
praticamente a zero. Esses investidores viram-se desestimulados pelo congelamento dos aluguéis
instituído pela Lei do Inquilinato, e sentiram-se atraídos por outras possibilidades de investimentos.
Isto ocorre concomitantemente às enormes consequências da Segunda Guerra Mundial sobre
praticamente, todos os setores da economia mundial, e das constantes demolições de edificações
nos bairros centrais provocadas pela aberturas de novas avenidas durante o Estado Novo.
O congelamento dos aluguéis desorganizou não só a estrutura do mercado de aluguéis,
como o próprio mercado imobiliário, que, por sua vez, alterou seu foco do mercado de aluguéis
para o da casa própria. Os maiores prejudicados pela Lei do Inquilinato foram os propietáriosrentistas, que, desde o início dos anos 1940, já vinham assistindo a uma diminuição relativa da

183

Idem, Ibidem.
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rentabilidade dos negócios. O efeito mais importante foi a insegurança, que passou a ser associada
a este tipo de investimento e o consequente desestímulo para novas aplicações. O real abandono
do negócio de aluguéis ocorreu após a percepção de que a Lei não era uma medida provisória,
ainda que muitos tenham continuado a aplicar em imóveis para locação, apesar da insegurança e
dos riscos.
A resposta do mercado a essas vicissitudes foi o aumento considerável nas vendas de
edifícios de habitação. Inicialmente, estas iniciativas se voltaram à venda do edifício como um todo,
que, por sua vez, tornaria a ser utilizado para aluguel. Posteriormente, observou-se a
comercialização das unidades dos edifícios, desta vez, estendendo a possibilidade da compra do
apartamento por pessoas interessadas na aquisição de imóvel para morar, e não para alugar. “Esta
alternativa mostra que a Lei do Inquilinato, além de reduzir a rentabilidade dos investidores que
viviam de renda imobiliária, estimulava a difusão da pequena propriedade urbana e da casa
própria...”.184
Na década de 1940, a cidade de São Paulo, viveu um processo de intensa renovação urbana
marcada, por um lado, pela expansão e reforma viária e embelezamento e, por outro, por uma
febre imobiliária que se caracterizou pela especulação. Neste cenário, consolidou-se uma nova
modalidade de empreendimento: a incorporação destinada às classes de renda média e alta. Este
processo marca a migração de muitos dos antigos proprietários-rentistas, do mercado do aluguel
para o mercado da incorporação. Segundo Ribeiro185, a procura por imóveis teve como efeito um
crescimento acelerado da incorporação de edifícios de apartamentos para venda.

184

Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 1935. In: Bonduki, N. Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura
Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria. op. cit., p. 258.
185
Ribeiro, L. C. Q. Da propriedade fundiária ao capital incorporador: as formas de produção da moradia na cidade do Rio de
Janeiro. Tese de Doutorado, FAU-USP, 1989. In: Bonduki, N. Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura Moderna, Lei do
Inquilinato e Difusão da Casa Própria. op. cit., p. 251.
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Edifício de apartamentos, Praça da República, Jacques Pilon, 1941, à esquerda; planta tipo, à
direita planta cobertura. (Arquivo FAU-USP)

Veremos então, a partir do estabelecimento da construção de apartamentos pela
incorporação, um incremento no número de edifícios de apartamentos destinados ás classes média
e alta - possuindo programas completos e mais extensos, com várias salas, dormitórios com
banheiros e dependências de empregados, e uma redução no número de edifícios com programas
mistos – anteriormente elaborados principalmente para aluguel.
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Este novo direcionamento do mercado
imobiliário contribuiu para o desenvolvimento
posterior dos edifícios de apartamentos. Nos
apartamentos de um dormitório, observamos
certo

refinamento

dos

espaços

internos,

constituídos, em geral, por sala, banheiro com banheira -, e cozinha com dimensões
maiores do que

as

dos

períodos

anteriores. Um exemplo deste refinamento
pode

ser

observado

num

apartamento

projetado pelo arquiteto Jacques Pillon onde
há previsão de espaços de trabalho na
unidade e um bar. Se por um lado, estes
dispositivos apontam modos de vida novos
nessa sociedade, por outro, talvez não sejam
efetivos, e apenas veiculem uma imagem de
modernidade,
utilizados.

sem

Também

apartamentos

de

serem
existem
um

Edifício Pilotis, avenida 9 de Julho, Francisco Beck, 1948,
planta tipo (Revista Acrópole 126)

efetivamente
casos

dormitório

de
que

apresentam dependências de empregados e
salas de jantar e estar separadas por um arco,
característica de prestígio burguês.

Edifício Porchat, avenida São João, Rino
Levi, 1940, planta tipo (Anelli, 2001)
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Nos programas de dois e três dormitórios, se mantêm as principais características dos
apartamentos do final da década de 1930: distinção entre as entradas de serviço e social, presença
de cômodos de empregados, e certa otimização da área dos cômodos. Dentro desta categoria, um
diferencial possível se refere à presença da sala de jantar como uma segunda sala, além de, em
alguns apartamentos de três dormitórios, a presença da suíte.
Como
moderna,

os

referência
edifícios

da
de

metrópole
apartamentos

destinados à classe média e alta passaram a
ser construídos por alguns dos grandes nomes
da

arquitetura

principalmente

modernista
os

programas

brasileira,
de

três

dormitórios. Assim, a década de 1940 iniciouse com a construção do edifício Anchieta, de
Marcelo e Milton Roberto, constituindo o
primeiro edifício do novo centro vertical de
prestígio da cidade de São Paulo: a Avenida
Paulista. No projeto, Marcelo e Milton, que já
haviam contribuído com obras de significativa
importância para a arquitetura brasileira,
incorporaram princípios como dinâmica das
fachadas pela mudança de planos e pelo uso
diversificado de esquadrias, valorização de
Edifício Anchieta, avenida Paulista, M.M. Roberto, 1941, foto
do edifício. (Xavier, 1983)

sombra e marcação da estrutura.

Edifício Anchieta,
avenida Paulista, M.M.
Roberto, 1941, planta
tipo A e B. (Xavier,
1983)
1. sala
2. quarto
3. cozinha
4. banheiro
5. circulação
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Tendo como possível fonte inspiradora o edifício Esther, M. M. Roberto elaboraram para o
edifício Anchieta apartamentos comum e duplex, voltados para a Avenida Angélica e servidos por
circulações independentes. “Foi um dos primeiros prédios a contar com afastamentos
consideráveis, propiciando jardins que em muito favoreciam sua implantação”.186 Nos
apartamentos comuns, nota-se o programa reduzido de três dormitórios, entretanto ainda
contando com a presença de dependências de empregados.
Também neste sentido, Rino Levi elaborou, na cidade de São Paulo, mais alguns edifícios de
apartamentos com programas voltados à classe média-alta, como o Porchat, o Irmãos Gonçalves e
o Prudência. O projeto do edifício Prudência de 1944, representa uma importante continuidade,
em termos de edifícios habitacionais, na obra de Rino Levi. Construído no bairro de Higienópolis,
este prédio de apartamentos apresenta, para a época, alto padrão de conforto por suas dimensões
- quatro dormitórios e grandes salas -, pelos materiais empregados e equipamentos de água
quente e ar condicionado centrais, constituindo uma iniciativa sem paralelo em seu tempo.

Edifício Prudência, avenida Higienópolis, Rino Levi, 1944, foto do edifício. (Anelli, 2001)

O edifício está implantado em amplo terreno que permite uma forma geométrica simples,
um volume com planta ortogonal em U, que abriga quatro apartamentos por andar, agrupados
dois a dois em função das duas torres de circulação vertical, localizadas nos ângulos internos do
conjunto. A distribuição interna dos espaços foi modulada com base na grelha estrutural do

186

Xavier, J; Lemos, C; Corona, E., op. cit., p. 8.
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edifício. Tal grelha ordena a espacialidade interna e sua clareza é tanta, que se torna possível a
exploração das possibilidades da fachada livre. Os estudos foram minuciosos em diferentes
aspectos, nas áreas de estar, jantar e dormitórios, concebidas de forma a possibilitar aos usuários a
reorganização das divisões internas, mediante remanejamento de divisórias. “As subdivisões
internas, deveriam ter sido realizadas com armários e vedações leves, permitindo inteira liberdade
ao morador para adaptar o apartamento às suas necessidades”.187
Segundo os depoimentos dos arquitetos Roberto
Cerqueira César e Luís R. Carvalho Franco, todos os
proprietários dos apartamentos, com exceção de um, o Sr.
Severo Gomes, recusaram essa proposta, construindo
paredes de alvenaria sobre os eixos da modulação. “Esta
concepção

espacial

dos apartamentos chocava-se

com certos consensos da elite brasileira da época. Um
deles – e que parece estar em vigência até hoje – era o de
que a residência de prestígio deveria caracterizar-se por

Edifício Prudência, avenida Higienópolis, Rino Levi,
1944, foto do edifício. (Anelli, 2001)

uma sucessão de cômodos com finalidades específicas, o
que excluía qualquer possibilidade de sobreposição de
funções”.188

Edifício Prudência, Rino Levi, 1944, possibilidades de arranjos internos do apartamento. (Anelli, 2001)

Segundo Tramontano, a atitude de recusa dos elementos flexíveis por parte dos moradores
do Prudência pode estar relacionada ao fato deles associarem tal solução à precariedade das casas
dos pobres, que improvisavam na utilização de tapumes, cortinas e armários para divisão dos
cômodos de suas casas.
A execução de edifícios modernos intensificou-se nos anos 1940 e 1950, alterando as
características estilísticas da cidade de São Paulo. Entre eles o edifício Louveira, de J. Vilanova
Artigas (1946), o edifício Lausanne, de Adolf Franz Heep (1953), o edifício Nações Unidas, de
187
188

Anelli, R. L. S. Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi. op. cit., p. 250.
Tramontano, M., Novos modos de vida, novos espaços de morar. Paris, São Paulo, Tokyo. op. cit., p. 267.
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Abelardo de Souza (1953), e outros. As fachadas desprovidas de ornamentos, com suas estruturas
aparentes, brises-soleil e volumes recortados, passaram a conviver com as formas ecléticas dos
edifícios dos anos 1920 e 1930. Porém, a maneira de morar da classe média, habitante destes
apartamentos, permaneceu nos moldes burgueses – espaços setorizados e compartimentados. Um
dos pontos básicos da arquitetura moderna – a planta livre, na maioria dos casos, não saiu do
papel.
As referências burguesas oitocentistas, porém, são mais evidentes nos edifícios de
apartamentos projetados por arquitetos, engenheiros e construtores filiados ainda à tradição
eclética. Este é o caso de alguns projetos dos arquitetos Jacques Pillon e Francisco Beck e da
Construtora A. Capobianco, entre muitos outros. Em alguns desses apartamentos, nota-se a
presença de vestíbulos, antecâmaras, chapelaria, copa, e ainda o conjunto formado por salas de
jantar e estar.

Edifício Schloenbach, rua Vieira de
Carvalho, Jacques Pilon, 1945,
planta tipo e fachada. (Arquivo
FAU-USP)

No final da década de 1940, assistiu-se a execução de uma série de projetos visando a
demanda da classe média-alta, como é o caso dos edifícios Prudência e Pilotis, projetado por
Francisco Beck. Nestes casos, é característica a busca pela disposição de maiores áreas e pelo
número maior de cômodos. Neste momento, se consolidaria a presença de halls de entrada no
edifício com portarias e de elevadores separados para patrões e para empregados. Ainda nesse
período, se difundiram timidamente alguns aparatos de uso coletivo como garagens, play-grounds
e áreas ajardinadas, que visando comercialização em melhores condições, se constituíam como
parte de um repertório de diferenciação entre os edifícios.
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Como

um

elemento

de

destaque

no

programa, notamos a presença da suíte no
dormitório do casal, que, se por um lado, indicava a
necessidade

de

mais

privacidade,

por

outro,

consistia em um requinte no equipamento da
habitação.
Entretanto, a maior incidência entre os
edifícios de apartamentos nos anos de 1940 foi a da
planta reduzida da tipologia burguesa oitocentista
com um programa básico de sala, dormitórios (2 ou
3), banheiro e cozinha, apresentando, na maioria
dos casos, cômodos de empregados - dormitório e
Edifício Pilotis, avenida 9 de Julho, Francisco Beck,
1948, planta cobertura (Revista Acrópole 126)

banheiro -, e entradas separadas para as áreas social
e de serviços.

Esta organização espacial, que pode ser considerada uma
tipologia, de certa forma começou a se repetir mais intensamente
nesta década, porém, foi ao longo das décadas de 1950 e 1960 que
se tornou mais recorrente, para chegar aos anos 1970, já
completamente consolidada. Esta tipologia foi utilizada por vários dos
arquitetos,

modernistas ou

não,

engenheiros

e

construtores,

tornando-se talvez o mais rentável e seguro programa para os
incorporadores.

Edifício Louveira,
praça Vilaboim, J.
Vilanova Artigas e
Carlos Cascaldi,
1946,
foto
e
planta
tipo.
(Vilanova Artigas,
1997)
1. sala
2. varanda
3. cozinha
4. quarto
5. banheiro
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Nesta época pouco rendosa, outra opção de investimento para os incorporadores foi a
construção, ou mesmo a adequação de edifícios já construídos, de apartamentos ditos
“econômicos”, alternativa de investimento imobiliário de aluguel para os setores de baixa renda. Os
primeiros exemplares dos chamados kitchenettes surgiram na cidade de São Paulo no ano de 1949,
mas foi só no início da década de 1950 que se disseminaram de maneira mais significativa.
Segundo Lemos189, tais apartamentos eram destinados a solteiros e casais sem filhos, que
passavam o dia todo no trabalho. Foram inspirados nos hotéis de quarto e banheiro,
representando para a época uma opção de venda rápida em condomínio pelos hoteleiros
frustrados que preferiam a corretagem imobiliária à hotelaria, e para os antigos proprietáriosrentistas, que viram no mercado de locações novas uma maneira atraente de sobrevivência.
Nestes programas de quarto, sala, banheiro e
cozinha, que começaram a ser aprovados em quantidade,
a condição exigida pela Prefeitura seria a cozinha não
estar diretamente ligada aos quartos e banheiros, e esses
últimos serem providos de iluminação e ventilação
naturais. Medidas frequentemente infringidas, pois nos
armários embutidos, ou nas passagens da porta de
entrada, eram instalados pontos de gás e de água
clandestinos, utilizados pelos moradores posteriormente,
e os banheiros possuíam ventilação servida por dutos
internos. Estas medidas foram bastante comuns nos
projetos elaborados na época para os apartamentos deste
programa, com a previsão quase que frequente de
cozinhas em passagens e os tais dutos de ventilação para
os banheiros.

Edifício Mina Klabin, rua Frei Caneca,
Gregori Warchavchik, 1950, plantas.
(Arquivo FAU-USP)
189

Lemos, C. O Apartamento. op. cit., p. 163.

123

apartamento metropolitano habitações e modos de vida na cidade de são paulo

Tais programas eram legalizados como futuros hotéis. No entanto, o sucesso fora tamanho
na venda destes apartamentos, que os especuladores imobiliários logo trataram de providenciar
mudanças na legislação e o Código Sabóia teve um adendo que permitia banheiros internos nos
apartamentos mínimos. Tal sucesso devia-se, também, ao fato de serem vendidos rapidamente em
sistema de condomínios, antes mesmo de sua execução. A exemplo, temos o edifício Copan, um
dos primeiros a se beneficiar dessa providência.

Edifício Copan, avenida Ipiranga, Oscar
Niemeyer, 1951, planta tipo – projeto
original do arquiteto. (Xavier, 1983)

O projeto original do Copan compreendia dois blocos: um destinava-se a condomínio, com
várias centenas de apartamentos, em seus 30 andares, e outro a hotel para três mil pessoas, em
cujo lugar foi construído um edifício bancário, projeto de outro arquiteto. Os edifícios eram unidos
por uma imensa laje de forma livre, sob a qual se situavam ruas comerciais, cinema, teatro e
garagens. A forma curva, que guarda relação com o perímetro irregular do terreno, e as linhas
horizontais dos quebra-sóis são peculiaridades marcantes do edifício. Sua estrutura caracteriza-se
por uma laje de transição, tendo sua planta sofrido inúmeras modificações nos 18 anos de obra. A
Companhia Pan-americana, que deu nome ao prédio, pouco tempo depois do lançamento do
empreendimento, apresentou sinais de que não iria conseguir realizar o projeto. Depois de um
conturbado período o empreendimento passa de mão em mão, até que em 1957, o banco
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Bradesco assume o negócio e realiza a obra, eliminando muitas particularidades do projeto
original. Estas modificações exigidas são cogitadas como as razões que teriam feito Niemeyer
desistir da autoria do projeto, a ele sendo atribuída apenas a volumetria externa do edifício.
O edifício Copan foi um dos primeiros edifícios de São Paulo a comercializar, dentro da
legalidade, espaços mínimos de moradia conhecidos com o nome de kitchenettes. Uma vez
conquistada a alteração na lei, e de olho na exploração do mercado de moradias para a classe
média baixa, os investidores imobiliários lançaram, na década de 1950, uma série de edifícios
residenciais com programas mínimos de habitação. A área residencial, representada pelo edifício
propriamente dito, compreende 1160 apartamentos divididos em 6 blocos. Bloco A: 64
apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha, dois banheiros, área de serviço e dispensa (86m²). Bloco
B: 448 quitinetes (24m²), e 192 apartamentos de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro (36m²). Bloco C:
64 apartamentos de 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha e quarto de empregada e área de serviço
(140m²). Bloco D: 64 apartamentos de 3 quartos, 3 banheiros, sala com dois ambientes, cozinha,
área de serviço e quarto de empregada (170m²). Os blocos E e F, que no projeto original
apresentam 32 apartamentos cada (com áreas entre 230 a 250m²) de 4 quartos, 4 banheiro, salas
com 2 varandas, cozinha, quarto de empregada e área de serviço, foram subdivididos em variadas
áreas tornando-se kitchenettes e apartamentos de 1 dormitório. “A diversidade do programa do
edifício Copan, no entanto, não surpreende pelo fato de em um mesmo empreendimento estarem
combinadas e sobrepostas diferentes atividades; o mais espantoso, neste caso, é o fato de seu
autor propor que coabitem em um mesmo espaço distintas classes sociais, assim como diferentes
unidades familiares”.190 Mesmo que uma atitude esquerdista, ao propor diversas plantas num
convívio misto, Niemeyer demonstra uma atitude integrada. Além da diversidade da população,
outro fator que contribuiu para fazer do condomínio um organismo complexo, é o da densidade
populacional – população estimada de 5.000 habitantes, distribuídas em 130.000 m² de
edificados191. Estes elementos fazem do Copan uma verdadeira cidade vertical.
Neste caso, Niemeyer faz referencia às soluções modernistas de concepção espacial, não no
uso da flexibilidade da planta, como elemento possibilitador de variadas tipologias dentro de um
espaço determinado, mas considerando o edifício um organismo, com tipos básicos de habitação
com divisões fixas. É como se ele estipulasse alguns grupos familiares predominantes e, baseado
nestes grupos, elaborasse os apartamento-padrão. Lembrando o discurso de Le Corbusier sobre as

190

Mendonça, D. X. Arquitetura Metropolitana São Paulo de 50: análise de 4 edifícios Copan; Sede do Jornal O Estado de São
Paulo; Itália; Conjunto Nacional. São Carlos: Dissertação de Mestrado EESC-USP, 1999, p.107.
191
Idem, p.109.
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diferentes etapas da vida de um homem, e, consequentemente, seus diferentes espaços de morar,
no Copan observamos a tentativa de soluções novas para a habitação. Tanto na integração dos
espaços variados públicos e privados que o projeto propõe, como nas tipologias dos apartamentos
e na tentativa de justapor diferentes grupos sociais.
Talvez, a maior referência para a concepção interna das habitações do Copan seja um dos
projetos mais importante de Le Corbusier de 1947 – a Unité d’Habitation de Marseille. “Esta obra
aparece, no processo de construção do conceito moderno de habitação, como uma espécie de
síntese de diversas idéias, realizações e reivindicações, que vão do domínio técnico-construtivo ao
social, do formal ao funcional”.192

Unité d´Habitation de Marseille, Le Corbusier, 1947-1952, plantas de um duplex.
1. Rua interior; 2. Entrada; 3. Sala comum com cozinha; 4. Quarto dos pais com banho; 5. Escaninhos, cabideiros, armários, tábua de
passar roupa, chuveiro para os filhos; 6. Quarto dos filhos; 7. Vazio sobre a sala comum. (Boesiger, 1998)

Neste projeto, o arquiteto traz para os espaços domésticos uma nova força plástica,
proveniente do cubismo, que faltava às habitações das siedlungen da república de Wiemar. Esta
preocupação formal está intimamente ligada à exploração das possibilidades dos elementos
construtivos e ao uso correto dos materiais, sempre buscando novas configurações espaciais
capazes de corresponder às novas maneiras de viver.

192

Tramontano, M. Habitação Moderna – A construção de um conceito. op. cit., p. 67.
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Em uma entrevista, nos anos 50, Le
Corbusier

afirmaria

que

a

arquitetura “trata de um sujeito, o
homem, que é por definição e
fatalidade de natureza cambiável
e evolutiva. Ele é primeiro solteiro,
depois casal, depois família, com
Unité d´Habitation de Marseille, Le Corbusier, 1947-1952, foto. (Boesiger, 1998)

filhos em número indeterminado,

depois dispersão dos filhos pelos seus casamentos... enfim a morte, de tal maneira que a moradia
feita para uma família não existe: o que existe são vários tipos de moradia para as sucessivas
idades”.193 Marseille pode ser considerada uma obra anacrônica na medida em que veicula a
imagem de uma sociedade harmoniosa em um momento difícil para toda a sociedade francesa – o
segundo pós-guerra – onde todas as esperanças de um mundo mais justo e de cidades mais
humanas pareciam ter sido definitivamente sepultadas.
Ainda poderíamos analisar outras soluções nos projeto no que se refere aos
“prolongamentos da habitação”: os serviços coletivos, que deveriam incorporar-se à moradia do
mesmo modo que armários e fogões, a existência ou não de espaços para o culto ao corpo ou
para eventos culturais, ou ainda a possibilidade de estúdios e ateliers serem reservados ao trabalho
dos habitantes do edifício, situados em algum ponto entre a esfera pública e a privada. As
vantagens técnicas da Unité d’Habitation de Marseille, assim como algumas de suas inovações
espaciais foram rapidamente incorporadas ao quotidiano do projeto e da construção de habitações
em todo o mundo capitalista. Porém, as reflexões e pesquisas sobre a adequação de espaços de
morar à evolução dos modos de vida de seus moradores que o projeto claramente aponta, parece
não ter sido incorporado nos projetos modernos que se seguiram. Questões aqui preconizadas
sobre o trabalho-a-domicílio ou o culto ao corpo, tiveram que esperar pelo menos quarenta anos
para se verem incluídas nas agendas de pesquisadores, promotores e arquitetos como questões
“sérias”.

193

Chombart de Lauwe, P.H, et al. Famille et Habitation. CNRS, Paris, 1975, p.197. Citado por Tramontano, M. Habitação Moderna – A
construção de um conceito. op. cit., p.66.
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a “cidade ideal”: são paulo nos anos 1950 e 1960
Consonante ao slogan “50 anos
em 5”194, a cidade de São Paulo coloca a
modernização na ordem do dia. Já
bastante industrializada, inserida em
uma economia capitalista e vivenciando
ares

de

modernidade,

São

Paulo

constituiria um projeto no qual a cidade
era pensada e representada para e por
seus habitantes como adequada ao seu
tempo,

detentora

de

códigos

modernidade e progresso195.

de
A atriz Odete Lara em Brasília, o mais acabado monumento da
moderna arquitetura brasileira. Movimentos como a Bossa Nova e
o Cinema Novo revigoravam o ambiente cultural, 1960. Arquivo do
Estado de São Paulo. (Novais, 1998)

Uma das maiores cidades do mundo de então, e principal metrópole industrial latinoamericana, São Paulo chegará a ter em seu IV Centenário, por volta de 2,75 milhões de
habitantes196. Conhecida como a “cidade que mais cresce no mundo”, o principal símbolo de sua
modernidade, sem dúvida, era o ritmo frenético de suas construções e de seu crescimento urbano.
“As casas e as ruas dos tempos antigos não conseguem deter o vertiginoso ritmo progressista de
São Paulo. Ao mesmo tempo em que no centro urbano a necessidade de espaço é satisfeita à
custa de demolições, a cidade alarga cada vez mais o seu perímetro. Onde a poucos anos atrás
existiam campos abertos e inóspitos, surgiram novas indústrias e núcleos residenciais modernos.
Casas com apenas metade de existência útil caem implacavelmente sob a ação demolidora da
picareta, toda vez que assim o exija a marcha triunfante dos arranha-céus. A cidade se expande em
altura e área, modificando-lhe cada nova edificação a fisionomia geral”.197
Com a consolidação de uma cultura metropolitana198, as classes sociais envolvidas no
processo de desenvolvimento urbano – burguesia industrial, proletariado, classe média – assimilam
novas formas de cotidiano, de pensar, de comportar-se. Esses novos modos de vida implicam, de
194

O então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, foi um político visionário que criou um slogan para o ritmo desenvolvimentista
que pretendia impor ao país: 50 anos em 5. A construção da nova capital do país - Brasília - foi um das alavancas de sua gestão.
195
Krebs, D. T. A “Cidade Ideal”: São Paulo na década de 1950. Natal: Resumo de trabalho, 6ºSHURC, 2000.
196
IBGE, Censo demográfico de 1950.
197
“Isto é São Paulo!”. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1951, p. 3. Citado por Krebs, D. T., op. cit.
198
Meyer, R. M. P., op. cit., p. 34.
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acordo com Meyer, na presença de espaços diferenciados no meio urbano. “Para que a metrópole
se consolidasse, era necessário criar também um aparato cultural que fizesse de São Paulo uma
metrópole que, além de afluente, fosse também ilustrada”.199
Nesse sentido, houve uma valorização de equipamentos culturais, como no caso do MASP
(Museu de Arte de São Paulo) e do MAM (Museu de Arte Moderna), recém inaugurados, além da
abertura de salas de cinema, que configuraram, nesta época, a “cinelândia paulistana”. Além disso,
a inauguração da TV Tupi, em 1950, marcou o início da ascensão dos grandes veículos de
comunicação de massas. A vida cotidiana vinha se modificando intensamente ao longo dos anos
1930 e 1940, juntamente com novos padrões de moradia.
Neste quadro, a sociedade paulistana referenciava-se claramente nos padrões norteamericanos de viver, abandonando gradativamente os padrões europeus. Em sua periodização,
Nádia Somekh classifica a produção de edifícios altos dos anos de 1940 a 1957 como o segundo
período da verticalização: a influência americana.200

o american way-of-life 201chega [também] ao brasil

Não foi apenas nos arranha-céus que se fizeram notar as referências norte-americanas no
Brasil. A cultura norte-americana consolidou-se, após a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial,
como o novo referencial de costumes para praticamente todo o mundo mecanizado,
ocidentalizado ou não. Os Estados Unidos, nos dizeres de Sophie Body-Gendrot202, exportaram
“produtos culturais” como a literatura, a música, a televisão e principalmente o cinema. Hollywood,
a partir dos anos 1930 e 1940, tornou-se o mais poderoso e mais abrangente meio de
comunicação de que se havia tido notícia, difundindo o american way of life em todo o mundo
ocidentalizado.

199

Idem, p. 35.
Somekh, N. A (Des)Verticalização de São Paulo e o Plano Diretor da Cidade. São Paulo: Revista da Pós-graduação em Arquitetura
e Urbanismo da FAUUSP, nº 02, 1992, p. 79.
201
Em português significa modo de vida americano que se refere apenas aos Estados Unidos.
202
Body-Gendrot, S. Uma Vida Privada Francesa Segundo o Modelo Americano. In: Prost, A; Vincent, G. (org.) História da Vida Privada
– da Primeira Guerra aos nossos dias, Vol. 5. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 534.
200
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Em tempos em que as grandes viagens eram
raras, a maneira de viver americana podia ser
vislumbrada através dos filmes, que tinham o poder
de reunir famílias inteiras em seus respectivos
bairros. O cinema levava aos locais mais longínquos
o mito americano, sua maneira peculiar de viver e
seus

produtos.

Eletrodomésticos,

cigarros,

automóveis, chocolates, jeans eram produtos que
remetiam à modernidade. Entretanto, a influência
mais consistente do cinema fora sobre a maneira de
viver das pessoas, baseada na excelência da vida em
família.

A

quase

totalidade

das

famílias

apresentadas nas histórias americanas, segundo

Década de 1950, os personagens Carmem
Miranda e Zé Carioca simbolizam as alianças
com o mundo americano. (Boechat, 2000)

Tramontano, eram compostas pelo “marido no papel do forte, inteligente, lógico, consistente e
bem-humorado provedor do grupo doméstico, e a esposa, no da intuitiva, dependente,
sentimental,

auto-sacrificada,

mas

sempre

satisfeita

gerenciadora

de

uma

habitação

impecavelmente limpa, agora elevada à categoria de bem de consumo”. 203 A habitação e tudo o
que direta ou indiretamente se relacionava a ela deveria se tornar um produto, se possível
descartável.
O cinema e a televisão trataram de propagar esta tipologia de habitação: casa muito bem
organizada, equipada, decorada com muito apreço pela mulher, com móveis e objetos de
decoração encontrados facilmente nas lojas de departamentos ou nos shopping centers e com um
agenciamento e decoração padronizados, que se utilizavam extensivamente de materiais baratos e
industrializados como os plásticos, fórmicas, etc.
Destaca-se neste processo também o desenvolvimento rápido que o país alcançou no
período de 1945 a 1964, contando com a instalação de setores tecnologicamente mais avançados,
o que obviamente colocou o Brasil em contato com uma gama bem mais variada de produtos e
serviços. Mais especificamente a partir dos anos 1950, o país conseguiu construir uma economia
moderna, incorporando padrões de produção e de consumo que, segundo Novais, eram “próprios
aos países desenvolvidos”.204

203

Tramontano, M. Novos modos de vida, novos espaços de morar. Paris, São Paulo, Tokyo. op. cit., p. 119.
Novais, F. A; de Mello, J. M. C. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: Novais, F. A. (coor.), História da vida privada no
Brasil: contrastes da intimidade contemporânea, Vol. 4, São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 560.
204
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Enquanto eram perfurados mais e mais poços de petróleo na Bahia, em 1953, a Volkswagen
lançava seus primeiros modelos de automóveis montados em São Paulo, ainda com peças
importadas: o fusca e a kombi. Também nos anos 1950, começaram a chegar diversas novidades
para o lar, apresentadas pela publicidade
como

maravilhas

eletrodomésticas:

o

ferro de passar roupas, o chuveiro, o
liquidificador, a batedeira, a geladeira, o
secador de cabelo, o aparelho de barbear,
o aspirador de pó, a enceradeira, a
máquina de lavar, o rádio transistorizado
e de pilha, e do televisor, além do
alimento industrializado,

que oferecia

praticidade para as donas de casa, com

Adotado pelo governo de Juscelino Kubitschek o projeto de expansão de
uma indústria automobilística no país ganha impulso e várias fábricas
iniciam sua produção. O Dauphine, da Willis Overland em 1959. Acervo
iconographia. (Novais, 1998)

suas embalagens hermeticamente fechadas e no tamanho necessário para as necessidades da
família.
Estes avanços alteraram também a
maneira de comercialização, fazendo
surgir os supermercados - o primeiro em
1956, na cidade do Rio de Janeiro -, e os
shopping centers - o primeiro em 1966, o
Iguatemi, na cidade de São Paulo -, além
das

grandes

cadeias

de

lojas

de

eletrodomésticos e revendedoras de
automóveis.
Nos anos 1950 a chegada de novidades para o lar. Fritz Neuberg/
acervo Iconographia. (Novais, 1998)

compras,

Estes

novos

verdadeiros

locais

templos

de
do

consumo associado ao lazer, ofereciam

ao público uma gama cada vez mais variada de restaurantes, fast-foods, doceiras, cafés,
lanchonetes, induzindo ao início do hábito de comer fora de casa.
Os hábitos de higiene e limpeza, pessoal ou da casa, se transformaram. Os jornais e revistas
da época traziam vários anúncios sobre “as revoluções da vida moderna: o plástico, os artigos de
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higiene e limpeza para os homens e mulheres, além dos novos
produtos farmacêuticos”.205 Para a casa, detergentes, esponjas,
ceras líquidas, compunham, com os eletrodomésticos, o sonho
das facilidades para as donas de casas. Para o corpo, xampus,
condicionadores, desodorantes, cremes, absorventes íntimos
usados por mulheres que se preocupavam mais com os
cuidados com o corpo e com a própria saúde – conceitos já
divulgados pelas propagandas norte-americanas e por revistas
femininas, cada vez mais comuns no mercado editorial. Todos
estes avanços interferiram, em diferentes medidas, na produção
Muitos dos produtos eram divulgados
pela Revista O Cruzeiro na década de
1950 e 1960. (Boechat, 2000)

do espaço construído das metrópoles e, posteriormente, dos
outros centros urbanos.

No caso dos apartamentos, observa-se que, a partir dos
anos de 1950, a cozinha e as áreas de serviços diminuíram
de

maneira

geral.

Alguns

fatores

podem

estar

relacionados a tal redução. Por exemplo, foi a partir desta
época que as habitações começaram a se equipar com
eletrodomésticos

e

produtos

industrializados,

que

minimizavam e às vezes, suprimiam tarefas domésticas. O
fato também da dona de casa que, em decorrência da
profissionalização e consequente aumento de custos do
pessoal doméstico, se viu obrigada a assumir parte ou a
Promoção de novos hábitos de
consumo e de estilos de vida
identificados com o American way of
live. Elizabeth Taylor em anúncio do
Sabonete Lever, 1951. (Novais, 1998)

totalidade, dependendo da renda familiar, das tarefas
domésticas,

reduzindo

ou

mesmo

suprimindo

os

cômodos destinados aos empregados domésticos das
habitações.

Já, na maioria dos casos, em apartamentos destinados às classes mais ricas os cômodos de
empregados são frequentes. Por outro lado, o início desse fenômeno pode estar nos anos 1950,
mas sua consolidação é muito recente, datando dos anos 1980 e 1990.

205

Novais, F. A; de Mello, J. M. C., op. cit., p. 569.
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O hábito de comer fora, iniciado nestes anos, também pode ter contribuído para a
desvalorização da refeição feita em casa, e por consequência, para esta diminuição de área, apesar
de o número de pessoas que realizavam pelo menos uma refeição em restaurantes, fast-foods, etc,
ser, na época, ainda muito reduzido.206 Mesmo sendo poucas pessoas, tal atitude representa um
modo de vida moderno, metropolitano, e almejado por boa parte da população via mídias.
Nos filmes e programas de televisão, disseminava-se um modelo de casa ideal e seu layout,
que começou a ser reproduzido extensivamente em boa parte das moradias metropolitanas, e, de
qualquer maneira, almejado por todos. O jogo de sofá três e dois lugares ladeados por mesinhas
de canto com seus abajures sobre algum tapete decorado, e o televisor, como centro das atenções,
em frente ao sofá. Ao lado, a mesa de jantar. Os filmes veiculavam ideias de dormitórios com
criado-mudo ao lado das camas, penteadeira no dormitório de casal, e, principalmente, acessórios
embutidos. A parede de banheiros e cozinhas eram, agora, revestidas com azulejos coloridos, as
peças sanitárias de cerâmica em várias cores, metais diferenciados e principalmente a introdução
do plástico como o material inovador. E quanto ao desenho da cozinha, quase todas apresentavam
a mesma configuração: uma parede azulejada com pia, fogão e geladeira, embutidos em uma
superfície de trabalho, e circulação que permitem lê-la como mediadora entre as áreas de serviços
e de convívio da casa.
Na verdade, este modelo de cozinha, que assume a posição de mediação, anteriormente
legada à copa, seguia os padrões de minimização de esforços preconizados por Catherine Beecher
nos últimos anos do século 19, e pelos modernistas europeus dos anos de 1920. Propunha-se
“profissionalizar a dona de casa em suas tarefas” e reduzir o tempo gasto entre as peças de
cozimento na habitação, desenhando detalhadamente projetos de cozinhas onde “a mesa central é
substituída por compacta superfície de trabalho disposta junto à janela; o armário é substituído por
prateleiras, gavetas e receptáculos dispostos sob a superfície de trabalho, eliminando a despensa e
outros móveis”.207
As referências norte-americanas também são percebidas nos apartamentos paulistanos
produzidos após os anos 1950 na substituição de alguns nomes de cômodos, “que após terem sido
traduzidos do francês para o português, são abandonados em prol de seus sinônimos em língua
hollywoodiana: hall, living-room, closet”.208

206

Idem, p. 567.
Correia, T. de B. Pedra: plano e cotidiano operário no Sertão. Campinas: Papirus, 1998, p. 8.
208
Tramontano, M. Novos modos de vida, novos espaços de morar. Paris, São Paulo, Tokyo. op. cit., p. 273.
207
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Outro forte indutor do modo de vida metropolitano foi o desenvolvimento dos sistemas de
comunicação à distância como a disseminação do telefone e do rádio, que, já popularizados,
proporcionavam aos habitantes da metrópole possibilidades de envio e recepção de informações.
A televisão entraria irreversivelmente no cotidiano doméstico do cidadão comum, “ensinando-lhe a
ler um novo contexto marcado por informações instantâneas, sensações simultâneas e pelo
consequente fluxo de imagens efêmeras e fragmentadas”.209 Independentemente do espaço
público e da própria cidade, a TV dos anos 1950 propiciou a difusão da informação com qualidade
de imagem e som jamais vistos antes, desnudando o interior dos lares norte-americanos e
reunindo famílias à sua volta, em muitas partes do mundo.

Vale lembrar dos apartamentos - as “siedlungen”, edifícios coletivos adaptados às
necessidades das camadas populares -, elaborados por Walter Gropius durante as décadas de
1920, 1930 e 1940, principalmente pela Europa. Estes grandes edifícios que comportavam centenas
de habitações e de equipamentos coletivos foram, segundo Kopp, resultado de novos métodos de
concepção arquitetônica: científicos e higienistas.210 Entre as condicionantes destes projetos se
encontravam algumas reivindicações de caráter social tais como: o fim da coabitação de várias
famílias numa mesma unidade, o acesso igualitário à iluminação natural e à ventilação, a satisfação
das necessidades emocionais e a facilitação das tarefas domésticas. A unidade deveria conter sala
de estar – o maior espaço da habitação -, o dormitório, e uma pequena cozinha contígua ao
espaço de convívio. Esta última teve sua denominação associada à cidade onde houve a maior
incidência deste equipamento: a cozinha de Frankfurt.
A cozinha de Frankfurt demonstrava uma grande revisão no espaço de morar tradicional no
momento em que reestabelecia uma nova ordem. No caso da Siedlungen, a cozinha se tornou o
núcleo da habitação, onde a mãe realizava as atividades domésticas, já que a presença do
empregado doméstico fora dispensada. Havia em sua concepção uma preocupação com a
diminuição do tempo gasto com os serviços domésticos, conseguida através da redução da área –
que tornava mais precisas as atividades -, e pela introdução de novos equipamentos. Outra
preocupação que também regia a concepção destas habitações era a redução das áreas ao mínimo
necessário: o “existenzminimum”. Segundo Tramontano211, esta redução dos espaços, que se deveu
também a grande crise econômica que toda a nação passava neste momento, fez aprimora-se a
209

Requena, C. A. J. Habitação e novas mídias: pensamento virtual e concepção arquitetônica. São Carlos: Plano de pesquisa
apresentado à FAPESP, NOMADS, EESC-USP, 2002, p. 4.
210
Kopp, A. Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa. São Paulo: Nobel/Edusp, 1990, p. 51.
211
Tramontano, M. Habitação Moderna – A construção de um conceito. op. cit., p. 56-57.
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utilização de elementos móveis nas habitações como portas de correr, camas escamoteáveis,
mesas dobráveis ou sobre rodinhas, contribuindo para o máximo aproveitamento do espaço.

Siedlung
Dammerstock,
Karlsruhe,
Walter
Gropius, 1927, foto e plantas tipo A e B. (Berdini,
1996)

Walter Gropius pode então, no final da década de 1920, experimentar suas teorias sobre
habitação na execução de várias siedlungs, racionalizando os métodos construtivos e enfatizando o
“existenzminimum” e as possibilidades de flexibilidade dos espaços. Posteriormente Gropius ira
projetar alguns edifícios de apartamentos maiores, provavelmente destinados á classes sociais mais
altas do que habitualmente abordadas.
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Slab Apartament Blocks, Berlin, Walter Gropius, 1931, planta tipo. (Berdini, 1996)

É o caso do Slab Apartament Blocks, de 1931, construído em Berlin para 600 famílias, onde
os espaços internos foram mais generosos e consequentemente as referências aos modelos
burgueses oitocentistas se fazem mais frequentes. Os espaços foram organizados de uma forma
mais setorizada e compartimentada, diferentemente dos espaços das siedlungens que
apresentavam uma multifuncionalidade aliada a certa flexibilidade. Adequações ao mercado
imobiliário, meras soluções projetuais, enfim, o fato é que tanto no trabalho de Le Corbusier como
no de Walter Gropius, as referências das tradicionais casas burguesas ficam mais evidenciadas na
medida em que o programa se aproxima das classes abastadas e as reflexões sobre os espaços
internos são mais expressivas e significativas em projetos de espaços mínimos destinados às
classes econômicas.

o boom imobiliário e a produção dos condomínios de apartamentos
Como já observamos anteriormente, no ano de 1950, a cidade de São Paulo já apresentava
um crescimento vertical visível, em blocos, não só nos bairros próximos ao centro como nos mais
afastados.212 Entretanto, na década de 1950, a cidade foi marcada por um boom imobiliário,
caracterizando a expansão de áreas periféricas ainda não verticalizadas e o adensamento das áreas

212

Somekh, N. A (Des)Verticalização de São Paulo e o Plano Diretor da Cidade. op. cit., p. 80.
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próximas ao centro, onde os edifícios altos se destacavam. Este crescimento foi possibilitado
também em função da legislação vigente, que estabelecia, até 1957, um generoso coeficiente de
aproveitamento do solo, que variava de 8 a 10 vezes a área do terreno.213 A partir de 1957, com a
edição da lei 5261, tais coeficientes foram restringidos a 6 vezes a área do terreno, no caso de uso
comercial, e a 4, para uso residencial. Ainda assim, o edifício de apartamentos transformou-se em
um dos marcos mais reveladores dos novos modos de vida da sociedade paulistana.214
As formas cúbicas e geométricas do Movimento Modernista já faziam parte do vocabulário
arquitetônico paulistano neste período, visível nos inúmeros edifícios modernistas construídos na
cidade. Entretanto, a verdadeira inovação deste momento foi a introdução, no mercado imobiliário,
de uma nova modalidade de comercialização e de administração: o condomínio. Este sistema
cooperativista de construção e gestão de edifícios de apartamentos surgiu por volta de 1948, e
segundo Lemos, tornou conhecido popularmente os “condomínios pelo preço de custo”.215 Depois
de idealizado o empreendimento, os especuladores procuravam vender as unidades antes mesmo
do início da construção, ou mesmo durante a execução da obra, e o futuro proprietário comprava
o número de cotas desejado.
Os primeiros apartamentos comercializados sob a forma de condomínios possuíam apenas
um dormitório ou eram do tipo kitchenettes, e constituíram uma rentável forma de investimento e
lucratividade aos especuladores. Em seguida, o sistema foi estendido aos apartamentos de dois e
três dormitórios, e foi então que os condomínios se transformaram na grande vedete dos anos
1950 e 1960.
Dentro desta nova forma de organização comercial, segundo Regina Meyer, havia, tanto
quanto em outros momentos, mas talvez agora de forma mais acentuada, duas categorias de
projetos e de realizações: a produção assinada, comprometida com as propostas arquitetônicas
eruditas veiculadas internacionalmente, e a produção comercial, comprometida com a aceitação
segura do mercado. 216

213

Em certos casos, o coeficiente de aproveitamento chegava até 22 vezes, como no caso do edifício Martinelli. Coccaro, J. L.
Modernização urbano-industrial e arquitetura na cidade de São Paulo no período de 1960-1975. São Paulo: Dissertação de
Mestrado, FAU-USP, 2000, p. 50.
214
Meyer, R. M. P., op. cit., p. 35.
215
Lemos, C. Edifícios residenciais em São Paulo: da sobriedade à personalização. op. cit., p. 58.
216
Meyer, R. M. P., op. cit., p. 37.

137

apartamento metropolitano habitações e modos de vida na cidade de são paulo

Edifício Nações Unidas, avenida Brigadeiro Luiz Antônio,
Abelardo de Souza, 1953, foto e plantas tipo A e B.
(Revista Habitat 12, 57)

Pilotis, brise-soleil, panneaux de verre eram
elementos constantes de edifícios produzidos por
arquitetos

renomados

como

Oscar

Niemeyer

(Edifício Copan – 1951/1952), Abelardo de Souza
(Edifício Nações Unidas – 1953), Adolf Franz Heep
(Edifício Lausane – 1953), Plínio Crocce, Roberto
Aflalo e Salvador Candia (Edifício João Ramalho –
1953), Jacques Pilon (Edifício Paulicéia – 1956).
Grandes referências da arquitetura modernista brasileira foram erguidas nos anos de 1950 e
1960, no que diz respeito à plástica e às soluções técnicas usadas nos edifícios. É, no entanto,
curioso notar que quase nenhum dos apartamentos construídos apresentava inovações na forma
de organizar o espaço interior, excetuados alguns exemplos de habitação de interesse social 217.
Segundo Yves Bruand218, os apartamentos chegariam ao final dos anos de 1960 como uma
das principais modalidades habitacionais do Brasil, construídos, na época, única e exclusivamente
pela iniciativa privada. Em depoimento sobre a classificação dos edifícios modernistas brasileiros,
Bruand diz que os profissionais da construção civil tiveram o mais vasto campo de ação de que
dispunham na execução de edifícios.

217

Por necessitarem de metodologia de coleta e análise específica, os apartamentos ditos de interesse social encontram-se fora dos
limites desse trabalho.
218
Bruand, Y. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1991, p. 20-21.

138

4

.

a

p

a

r

t

a

m

e

n

t

o

m

o

d

e

r

n

i

s

t

a

Edifício Lausanne, avenida Higienópolis, A. Franz Heep, 1953, foto e planta tipo. (Revista Acrópole 239)

Teria, no entanto, havido
uma desproporcionalidade entre
as realizações de caráter social,
cujos

canteiros

ficaram

muito

secundários e não deram origem
senão a algumas poucas tentativas
válidas – Pedregulho, Gávea, etc. –,
as

realizações

para

classes

intermediárias, mais abundantes,
mas sem interesse profundo, e as
casas ou apartamentos de luxo
que dominam o mercado pelo número e pela qualidade. “Esta última série é que examinamos de
modo mais essencial, por razões evidentes: ela constituiu a parte dominante da obra da maioria
dos arquitetos e, em muitos casos, a parte onde eles conseguiram expressar-se melhor”.219 Sua
condição de símbolo de modernidade e sucesso social, entretanto, não parece ter estimulado, em
seus idealizadores, maiores reflexões sobre as recentes transformações por que passava a
sociedade, e, inevitavelmente, observamos nestes apartamentos os princípios de organização da
casa isolada tradicional: estanqueidade entre cômodos, entre áreas, entre circulações.

219

Idem, p. 375.
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Bruand ainda comenta que “em geral, não há pesquisas novas como, por exemplo, na
unidade habitacional de Le Corbusier, em Marselha; trata-se simplesmente de uma sobreposição
de residências, numa versão desmesuradamente ampliada do prédio para aluguel que esteve
muito em voga na Europa do século 19. Nada de surpreendente, já que ambos os modelos tinham
exatamente o mesmo fim especulativo, com a diferença de que, agora, a propriedade é
condominial ao invés de concentrar-se nas mãos de um só dono”.220
Nestes apartamentos assinados por arquitetos filiados
aos movimentos internacionais, desde os pequenos até os de
maior área, observamos que os espaços continuam a ser
organizados da maneira tradicional. Percebemos, entretanto
que, havia um desejo, ainda que incipiente, de flexibilização dos
espaços em alguns projetos. Isto pode ser percebido,
principalmente, no trabalho de Rino Levi na maioria de seus
edifícios de apartamentos, quando notamos a presença sempre
possível de divisórias leves e, em alguns casos, móveis, em
cômodos que permitiam diferentes utilizações. Interessante
também é a maneira como Levi organizou os espaços de
higiene pessoal em um de seus projetos de apartamentos no
ano de 1957, desmembrando espacialmente as três peças.

Edifício Jovira Rolim Toledo, São Paulo,
Rino Levi, 1957, planta tipo. (Revista
Acrópole, 226)

básicas do banheiro: vaso sanitário, chuveiro e pia. Esta é uma das raras reflexões realizadas no
campo da organização espacial, nos projetos dos apartamentos paulistanos dos anos de 1950 e
1960.

Edifício Florentina de Falco, avenida 9 de Julho, Rino Levi, plantas duplex. (Arquivo FAU-USP)

A segunda categoria de apartamentos produzida nos anos 1950 e 1960 foi a chamada
“produção comercial”, que contribuiu de maneira decisiva ao boom imobiliário ocorrido no
220

Idem, p. 21.
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período, na cidade de São Paulo. Vários foram os personagens participantes desta trama, das quais
se destacavam os engenheiros e as construtoras, com especial ênfase para a Construtora e
Imobiliária Monções. Esta notabilizou-se pela realização de um número expressivo de
apartamentos residenciais, que, sob a forma de condomínios, apresentavam programas “descritos
como confortáveis, sóbrios e racionais”.221 Grande parte desses empreendimentos foi assinada por
Artacho Jurado, que, de acordo com Lemos criou, com suas realizações “românticas”, um estilo
próprio usando e abusando de ladrilhos decorados e painéis de pastilhas com tons como o rosa e
o verde claro. 222 O trabalho de Artacho Jurado refletiu a viesada de uma época atravessada pelos
filmes hollywoodianos, através da criação de uma arquitetura cênica. Nesta época, “o público
passava a ter contato com um luxo e uma grandiosidade aos quais não estava acostumado. O
sonho de conforto, de beleza e de prazer tinha, desta maneira, seu correspondente na tela de
cinema. É esta noção de cenário, ligada ao cinema, que Artacho Jurado incorporava em suas
construções, fosse por uma necessidade estética, fosse por uma necessidade meramente
mercadológica”.223

Mesmo proibido de assinar suas obras pelo
Instituto dos Arquitetos do Brasil, alegando que ele
carecia de formação universitária, as criações de Artacho
Jurado se tornaram um sucesso entre a população de São
Paulo. Com o intuito de alcançar total sucesso nas do
empreendimento, os edifícios eram comercializados sob a
expressão chave das comodidades-extras, oferecendo ao
público uma série de equipamentos que ilustravam a ideia
de vida moderna.

Condomínio Bretagne, Higienópolis, 1953,
Artacho Jurado, foto. (Revista Projeto 133)

221

Entre 1947, data do primeiro empreendimento, e 1953, a Monções ampliou seu capital de 3,5 milhões para 29,4 milhões de cruzeiros.
(Relatório anual da Construtora e Imobiliária Monções – folheto de divulgação – Arquivo Municipal de São Paulo. Meyer, R. M. P., op. cit.,
p. 38.)
222
Lemos, C. Edifícios residenciais em São Paulo: da sobriedade à personalização. op. cit., p. 58.
223
Barreto, R; Perissinoto, P. Artacho Jurado, uma arquitetura cênica. São Paulo: CD-Rom pré selecionado na categoria Cultura
1999,1999.
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Segundo texto de apresentação do Condomínio Bretagne, de 1953, o edifício oferecia, além
de ótima localização, no bairro de Higienópolis, filiação à arquitetura Moderna, salão de chá, salão
de esportes, salão para as crianças, piscina para adultos e crianças, vestiário, átrio coberto, terraço
suspenso ajardinado, grande praça ajardinada, restaurante, garagens e lavanderia 224.

Nos apartamentos produzidos pelo
mercado,

notamos,

especialmente

nos

programas menores, uma lógica projetual
baseada no aproveitamento máximo e total da
área edificável do empreendimento, fato
notável, principalmente nos espaços internos
das unidades, onde cantos e recortes ganham
forma.
Edifício Washington, avenida General Olímpio da Silveira,
Bernardo Rzezak, 1953, planta tipo. (Revista Habitat 12)

Filiados ou não aos preceitos internacionais da arquitetura modernista, a maioria dos edifícios de
apartamentos produzidos na década de 1950 e 1960 continua a organizar seus interiores baseada
na tripartição das áreas. Nos programas de um dormitório ou mesmo nos kitchinnetes, nota-se
uma maneira de organização espacial bastante semelhante às dos anos 1940, apenas uma
incidência maior de apartamentos com divisórias móveis que separam os cômodos. Percebe-se
uma redução nas áreas destes apartamentos e na diminuição, ou quase abolição, dos incrementos
dados a estes na década de 1940, como bares, salas distintas separadas por arco, hall, etc.

Edifício Ibaté, rua Antônio Carlos, Arnold François Heep, 1956, planta do 1º ao 6º andares. (Revista Habitat 29)

224

Relatório anual da Construtora e Imobiliária Monções., op. cit., p. 40.
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Neste momento, o foco principal do mercado imobiliário seria a produção dos grandes
edifícios, destinados a classes mais abastadas. As kitchenettes, que denotavam um programa mais
econômico, pareciam perder mais espaço ainda no terreno da incorporação e do sistema de
condomínios, tão em voga.
Do lado oposto, os apartamentos
destinados às classes mais ricas, construídos
nos anos 1950 apresentam alguns destaques
em

sua

concepção

espacial,

prevendo

atividades como o trabalho realizado em casa,
no dormitório ou num cômodo separado, e o
aparecimento, ainda em poucos casos, da
suíte e closet. As suítes e os escritórios serão a
grande novidade dos anos de 1960, quando
Edifício Antônio Devisate, avenida 9 de Julho, Francisco Beck, 1955,
planta tipo. (Revista Acrópole, 202)

começam

a

constar

de

maneira

mais

significativa dos apartamentos da elite.

Lembramos, no entanto, que suítes já são encontradas em apartamentos produzidos na cidade de
São Paulo no final dos anos 1930 e durante os anos 1940.
É interessante observar que, nos anos 1960, muitas plantas apresentam o escritório ou
mesmo a biblioteca como um cômodo localizado ao lado dos outros dormitórios do apartamento,
como se este pudesse se tornar, se necessário, um dormitório também. Seria a origem da ideia do
“terceiro reversível”, solução bastante utilizada nas décadas de 1970 e 1980? Talvez, já que o
cômodo reversível costuma situar-se entre duas das três áreas do apartamento haussmanniano,
permitindo a ampliação de uma delas.

Edifício de apartamentos, avenida Higienópolis, Franz Heep, 1962, planta tipo. (Revista Acrópole 287)

143

apartamento metropolitano habitações e modos de vida na cidade de são paulo

Será
apartamentos

nos anos 1960 que os
ganharão

destaque

no

grandes
cenário

imobiliário paulistano. Dotados de garagens, jardins,
portarias enormes, play-grounds, e abandonando a
antiga tradição de edifícios altos, que localizava o
comércio no piso térreo, os apartamentos dos ricos
obedecem à relação: quanto maior sua área, mais
estanques e compartimentados seus espaços.
Edifício de apartamentos, alameda Rio Claro,
Maurício Kogan e Samuel Szpigel, 1961, planta
tipo. (Revista Acrópole 337)

Edifício Tucuman, rua Martins
Fontes, Arnold François Heep,
1954, planta tipo. (Revista
Habitat 18)

Edifício Olívio Gomes, rua Bahia,
Rino Levi, 1951, planta tipo.
(Arquivo FAU-USP)

Edifício de apartamentos, rua Bahia, Francisco Beck, 1964, planta
tipo. (Revista Acrópole 309)

Neste período, pudemos perceber um certo incremento nos equipamentos coletivos
externos dos apartamentos, principalmente dos maiores, como forma de estimular a
comercialização das unidades. Dos anos 1950 para os anos 1960, houve um aumento significativo
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no número de edifícios de apartamentos dotados de garagens. Isto devido, certamente, ao grande
aumento de frota de veículos ocorrida na cidade de São Paulo na época, em função da ampliação
de seu mercado. Tornam-se mais frequente também, nos edifícios mais caros, os play-grounds,
salões de festas e áreas ajardinadas. A grande novidade seria a piscina, que apesar de apenas
pontualmente, marca o início de uma série de equipamentos que irão completar o quadro das
“comodidades-extra”.
No final da década de 1970 e início dos anos 1980, estes itens constam da maioria dos
apartamentos destinados às classes mais ricas, produzidos pelo mercado imobiliário. O que ocorre
é que esta modalidade habitacional – o edifício de apartamentos – vai, ao longo dos anos
especializando-se e tornando-se um empreendimento estritamente residencial. Nos anos 1950,
ainda é bastante comum a presença de comércio no térreo ou primeiro pavimento dos edifícios,
principalmente

nos

programas

menores.

Já

nos

anos

1960,

esta

ocorrência

diminui

significativamente.
Em relação aos programas de dois e
três dormitórios, foi durante as décadas 1950
e 1960 que se difundiu a redução de áreas do
modelo

tripartido,

que

denominamos

anteriormente, com características básicas:
além da redução da área dos cômodos, a
distinção entre entradas social e de serviços e
a presença de cômodos de empregados.
Neste quadro, podemos perceber algumas
diferenciações.

Dentro

deste

programa

existiam os apartamentos mais baratos – com
áreas menores e cômodos suprimidos -, e os
maiores - que eram completos. Entretanto,
Conjunto Jardim Ana Rosa, Vila Mariana, Plínio Croce e Roberto
Aflalo, 1951, planta tipo. (Revista Acrópole 158)

nestas

décadas

ainda

encontra-se

apartamentos espaçosos, com áreas bem
superiores às das décadas vindouras.

Foi nestes apartamentos menores, de dois e três dormitórios, que pudemos perceber, de
forma mais expressiva, as influências do american way of life. Em decorrência da redução geral de
área, sua organização espacial interna foi assemelhando-se mais e mais aos modelos norte-
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americanos, na medida em que a cozinha foi se integrando cada vez mais à sala de jantar ou
mesmo diretamente ao living e, em alguns casos, a separação entre circulações social e de serviços
e as dependências de empregados foi suprimida.

Edifício João Ramalho, Plínio Croce, Roberto Aflalo e Salvador Candia,
rua João Ramalho, 1953, planta tipo. (Xavier, 1983)
1. hall, 2. sala, 3. quarto, 4. cozinha, 5. banheiro, 6. serviço.

Edifício de apartamentos, São Paulo, Oswaldo
Arthur Bratke, 1953, planta tipo. (Revista
Acrópole 182)
1. hall, 2. elevadores, 3. vestíbulo de serviço, 4.
elevador de serviço, 5. zelador, 6. dormitórios, 7.
banheiros, 8. quarto criada, 9. W.C, 10. terraço
de serviço, 11. cozinha, 12. vestíbulo.

Localiza-se, portanto, no final dos anos 1960, o início da
consolidação de uma tipologia de habitação, no momento

em que o modelo de apartamento reduzido tripartido se repetirá infinitamente no cenário
imobiliário paulistano dos anos 1970. Durante as décadas anteriores já pode ser notada esta
organização espacial, mas apresentando algumas variações de áreas. O mais interessante é que
podemos identificá-la tanto nos edifícios de apartamentos produzidos pelos interesses puramente
mercadológicos, como nos grandes exemplos da produção assinada.
Edifício Aníbal Ribeiro de Lima, rua Martins Fontes,
Gregori Warchavchil, 1958, planta tipo. (Revista
Acrópole 240)

Edifício Itacolomi, rua Itacolomi, Victor Reif, 1964,
planta tipo. (Revista Acrópole 307)
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a década do milagre econômico

Foi nos governos militares do Marechal Costa e Silva (1967-1969) e do General Garrastazu
Médici (1969-1974) que se configurou o que os economistas chamaram de “milagre brasileiro”,
período de crescimento econômico muito acima da média mundial. Neste período, boa parte das
cidades brasileiras contou com uma transformação física e social nunca antes observada na história
do Brasil. Na construção civil, estes números se refletiram num franco aquecimento do mercado
consubstanciado na construção de equipamentos estatais e privados. Entre os estatais, destacou-se
a construção de usinas hidrelétricas, centrais de abastecimento, terminais rodoviários, metroviários
e aeroportos, escolas, universidades e centros administrativos. Já no setor privado, destacou-se a
construção de indústrias, equipamentos comerciais e de serviços, e habitações.
Significativo impulso foi dado no campo da habitação com a implementação do BNH
(Banco Nacional da Habitação), em 1965. Sua criação tinha, entre outras aspirações, a de combater
o grande déficit habitacional do país. Segawa observa, entretanto, que “distorções da política
habitacional do período pós-1964 levaram o BNH a contemplar, sobretudo o financiamento de
moradias para as classes média e alta”.225 Uma das consequências desse comportamento foi, além
do acréscimo no número de unidades habitacionais construídas, o seu enquadramento na
categoria dos bens de consumo acessíveis a uma faixa populacional desprovida de capital de giro.
Em outras palavras, é a partir do início dos anos 1970 que se consolida a noção de que a moradia
também é um bem com valor de troca.
Talvez a modalidade habitacional mais contemplada pelas ações do BNH tenha sido o
apartamento, cuja grande aceitação, ocorrida na década de 1960 recebe, na década seguinte, um
significativo impulso pelo financiamento estatal. Em São Paulo, uma matéria da Folha de S. Paulo
de 1973 indicava que, a cada hora, mais de 1000 metros quadrados de área construída era

225

Segawa, H. Arquiteturas no Brasil. 1900-1990. São Paulo, EDUSP, 1997, p.181.
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aprovados pela Prefeitura. A reportagem apontava que, dos quase 4 milhões de metros quadrados
construídos no primeiro semestre de 1972, aproximadamente 2 milhões destinavam-se a edifícios
de apartamentos, número que duplicaria no segundo semestre daquele ano. Uma ideia do sucesso
desta categoria pode ser expressa pela somatória do número de apartamentos colocados à venda
nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que chegava a 950 unidades por semana naquele
mesmo ano226. Com relação à venda dessas unidades, o sociólogo Rui Costa lembra que “os
estandes de venda eram luxuosos; garçons uniformizados serviam clientes, já seduzidos por
vendedores equipados com o que havia de mais atual em tecnologia eletrônica: as glamourosas e
minúsculas calculadoras japonesas”.227
No intuito de ampliar cada vez mais os índices de lucratividade, os incorporadores trataram
de pressionar a aprovação da Lei Adiron (8001/73), que permitia a elevação de todos os
coeficientes para o uso residencial verticalizado, favorecendo ainda mais seus interesses, já que, no
ano de 1971, o PDDI (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado) havia restringido o coeficiente
de aproveitamento do solo de 6 para 4 e, na maior parte da cidade, era permitido apenas
construir-se uma vez e meia a área do terreno.

rumo a megalópolis
Durante a década de 1970, São Paulo passou por uma das várias metamorfoses que
marcaram sua história: a transição entre a cidade grande dos anos de 1950 e 1960 e a megalópole
atual. Acontecimentos das mais variadas ordens contribuíram para tal mudança. De um lado, São
Paulo era uma cidade de trabalhadores exaustos que dificilmente se divertiam, a não ser aos
domingos, quando o Aeroporto de Congonhas se enchia de curiosos para ver o sobe-e-desce das
aeronaves.228 De outro, foi nesta década que a cidade viveu uma efervescência cultural, mesmo sob
as rédeas curtas e limitadoras do regime militar, com a apresentação dos mais variados tipos de
espetáculos. As sinfonias convencionais foram cedendo lugar aos concertos internacionais de
outros estilos musicais e à música popular. O terno e o vestido preto com colar de pérolas foram
substituídos pelos ponchos, congas, calças vermelhas, jeans, camisas coloridas, bijuterias e vastas

226

A cada hora, mais mil metros de área construída na cidade. Jornal Folha de S. Paulo, 13/02/1973.
Arruda, P. V; Costa, R. A.C. São Paulo nos anos 70. In: Revista Cidade. São Paulo, Departamento do Patrimônio Histórico/Secretaria
Municipal de Cultura, ano II, n.2, 1995, p. 44.
228
Idem, Ibidem.
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cabeleiras ruivas e morenas. Vale dizer que este não foi um fenômeno paulistano, mas apenas um
reflexo de mudanças mundiais.
No mercado foi possível encontrar todas as facilidades da vida moderna: testes rápidos de
gravidez, fraldas descartáveis e absorventes íntimos. Já as mulheres ganharam um Dia
Internacional, direito ao divórcio e estabilidade no emprego durante a gestação. A TV exibiu Malu
Mulher, que quebrava um tabu ao retratar as dificuldades de uma jovem que decide terminar o
casamento e recomeçar a vida.
Também a música popular foi se renovando, em meio aos grandes hits estrangeiros que
faziam ferver as pistas das discotecas, através do retorno à televisão dos shows de música popular.
No teatro, peças ditas comerciais compunham um mercado ascendente, com produções caras e
bem acabadas na qual brilhavam artistas como Bibi Ferreira e Paulo Autran.
Em relação à moda e aos costumes, o jornalista Pedro Vaz de Arruda e o sociólogo
Alexandre Correia Costa229, descreveram em seu texto “São Paulo nos anos 70” a forte influência
que o cinema exercia. Inspirados em Cabaret - estrelado por Liza Mineli -, inúmeras festas e shows
tentavam reproduzir os ambientes berlinenses do entre-guerras, e o sucesso absoluto de O
Poderoso Chefão, com o então restaurado Marlon Brando ditou moda. “As mulheres apressaram-se
em providenciar terninhos de risca de giz e lenço colorido no bolso. E alguns rapazes
harmonizavam camisas laranjas e gravatas brancas”.
A vida cotidiana ficou mais colorida a partir da introdução dos televisores a cores no
mercado. Apesar de, no princípio, serem extremamente grandes e caros, aos poucos foram sendo
comercializados através de consórcios para os menos abastados. As telenovelas também ganharam
cores, e procuraram aproximar-se de uma representação do cotidiano, especialmente, o das
grandes cidades.
Pessoas enchiam os recém inaugurados hipermercados não somente para consumir
produtos, mas também para se divertir, já que os poucos shopping centers existente em São Paulo
não eram ainda os principais pontos de lazer e de comércio da cidade. Ruas como a Augusta ainda
atraíam grande parte da população de consumidores. Entretanto, já havia os que se apegavam à
onda alternativa das iogas, da alimentação macrobiótica, da cultura indiana. Aos poucos, o cuidado
com o corpo passava a fazer parte do cotidiano da população paulistana. A grande novidade da
época foi o Método Cooper, que atraía cada vez mais pessoas correndo pelos parques e ruas de
São Paulo e do Brasil.
229

Idem, p. 50.
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a sólida modalidade!!!

Nestes anos de transformação econômica e social, foi oferecida, no mercado paulistano,
uma gama bastante ampla de edifícios de apartamentos. Variavam principalmente as áreas, os
padrões de acabamento e as soluções adotadas tanto nos espaços internos, quanto nos externos.
Esta diversidade atestava, de um lado, o enorme poder do mercado imobiliário em condicionar
necessidades, já que, para garantir o lucro do empreendimento, buscava estimular demandas
através de apelos publicitários. De outro, demonstrava o sucesso da modalidade habitacional, já
bem aceita pela sociedade.

Planta tipo de apartamentos de um dormitório. À direita: alameda Nolhmann, s/
identificação do autor, 1973. Acima: rua dos Buritis, s/ identificação do autor,
1979 (Jornal Folha de S. Paulo, 25/03/1973 e 19/07/1979)

Em um cenário em que os clientes mais cortejados pertenciam às classes mais ricas da população,
poucos parecem ter sidos os apartamentos de um dormitório ou mesmo kitchenettes construídos
na cidade de São Paulo. Quando ocorriam, geralmente eram generosos em área e alguns
apresentavam até suíte.
Nesta década, um dos grandes apelos do mercado imobiliário foi a presença da suíte nos
apartamentos de dois, três e quatro dormitórios, desaparecendo conforme se diminuía a área e o
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padrão do empreendimento. Este é o caso dos edifícios de dois ou três dormitórios compostos por
sala única, cozinha, banheiro e área de serviço. A inclusão frequente de suítes nos apartamentos fez
aumentar o número de banheiros por unidade.
Essa

presença

de

suítes

nos

apartamentos não era um fenômeno
estritamente paulistano. A maioria das
grandes cidades brasileiras já possuía
apartamentos com suítes desde os anos
1960. A presença da suíte representou
um atrativo enfatizado pelos vendedores
e incorporadores imobiliários. Por outro
lado, sua presença no apartamento
indicava a tendência, já iniciada nas
Conjunto residencial Pirineus, Estrada de Itapecerica, s/ identificação do autor, 1978,
planta tipo. (Jornal Folha de S. Paulo, 15/03/1978)

décadas anteriores, de individualização
ainda mais acentuada dos membros da
família.

Nos apartamentos produzidos para as famílias brasileiras, desde os mais caros aos mais baratos,
sempre parece ter havido separação entre os cômodos de dormir, ainda que utilizando-se de um
banheiro comum. A suíte, entretanto, representava um avanço em direção à individualidade.
Os anos 1970 ficariam marcados pelo desenvolvimento dos programas de dois, três e
quatro dormitórios. As plantas que mais refletem o aumento do poder aquisitivo da sociedade,
fruto do chamado milagre econômico são as dos grandes apartamentos de três e quatro
dormitórios. Caracterizados pela segregação das entradas, social e de serviços, estes apartamentos
apresentam, em sua maioria, também halls distintos entre social e de serviços. Com o claro intuito
de resgatar a sofisticação e a generosidade espacial dos antigos palacetes, a grande maioria destes
apartamentos ricos possuía copa, vestíbulo, escritório (no lugar do antigo fumoir), mais de uma
sala, além da suíte. Os espaços eram realmente generosos – encontravam-se no mercado
apartamentos de até 450m². Nos apartamentos de quatro dormitórios, frequente era a ocorrência
de duas suítes, e pelo menos uma delas servida por closet. Os lavabos eram grandes e as áreas de
serviço possuíam um número maior de cômodos – dois dormitórios de empregados, banheiros,
lavanderia e, em alguns casos, despensa, além da copa e da cozinha. Outro apelo mercadológico
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apareceu utilizando as paredes curvas, arcos e sacadas ondulantes que marcavam o chamado estilo
mediterrâneo, apregoado em várias peças publicitárias.

Edifício de apartamentos, rua
Barão de Capanema, s/
identificação do autor, 1972,
planta tipo. (Jornal Folha de S.
Paulo, 25/03/1972)

Nestes apartamentos maiores, é bastante evidente a referência burguesa oitocentista quando
observamos a setorização e a compartimentação dos espaços internos nas áreas social, íntima e de
serviços. Novamente, tais referências parecem estar intimamente ligadas ao alto poder aquisitivo
dos moradores. Por exemplo, a distinção entre a sala de jantar e o living, ou sala de estar, era
estabelecida, na maioria destes apartamentos, por passagens em arco.
Observa-se, nesta década, uma pequena redução da área de todos os cômodos de serviços
– cozinha, terraço, dormitórios e banheiros de empregados. Entretanto, o dormitório de
empregados foi o cômodo que mais perdeu área dentro dos apartamentos, do mais caro ao mais
barato. Geralmente sua área, de 2,5m², era suficiente para comportar apenas uma cama de solteiro
e um minúsculo armário de roupas. Felizes eram as antigas empregadas domésticas que podiam
repousar em cômodos melhor ventilados e maiores.
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Planta tipo de apartamentos com dormitórios de empregada. À esquerda:
Conjunto Residencial Jardim Sumaré, rua Apinages, João Kon projetos,
1970. Acima: Edifício Flávia, rua Rodrigo Cláudio, s/ identificação do autor,
1973. (Jornal Folha de S. Paulo, 20/03/1970 e 05/03/1973)

Notamos que, nestes anos, o cômodo de empregados era o último a ser suprimido no caso de
redução de custos, devido, talvez, à sua capacidade de agregar valor ao imóvel. Este abatimento de
áreas de serviço pode ser melhor notado no final da década de 1970, quando observamos
também, mesmo nos apartamentos maiores, a fusão da copa com a cozinha em um espaço
minimizado.

Edifício Indiana, rua Indiana, s/ identificação do autor, 1977, planta tipo. (Jornal Folha de S. Paulo, 10/07/1977)

Em grande parte destes apartamentos ofertados pelo mercado, principalmente nos
maiores, verificamos a presença de uma cozinha ligeiramente maior só que agora dividindo o
espaço com uma pequena copa, configurando a copa-cozinha tão conhecida de todos. Talvez a
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previsão deste espaço denote, além de mais um atrativo imobiliário, um hábito tão comum de
reunir a família, em vários momentos do dia, na cozinha, ainda sabendo que, em alguns
apartamentos, a copa-cozinha possuísse dimensões inferiores até às de uma cozinha convencional
de décadas anteriores.
Já

as

banheiras,

tão

presentes

nos

apartamentos das décadas de 1950 e 1960,
perderam

espaço

nos

anos

1970.

Sua

frequência foi maior nos programas mais
caros, e geralmente estava localizada na suíte.
Já os habitantes de apartamentos mais
baratos e menores tiveram que se contentar
com ducha, vaso, bidê e pia. A nosso ver, esta
diminuição no número de banheiras pode ser
Edifício de apartamentos, rua Santa Helena, s/ identificação do autor, 1974,
planta tipo. (Jornal Folha de S. Paulo, 27/03/1974)

explicada, por um lado, pelo fato de, nesta
década, ter crescido a demanda por maior
número de banheiros por apartamento.

Neste caso, a solução adotada quase sempre foi a extinção das banheiras, numa atitude de
redução de custos. Por outro, a supressão da banheira significava economia de área, atitude
sempre pelo empreendedor imobiliário, às voltas com o vertiginoso aumento do preço dos
terrenos na capital.

Contudo, foi nos programas mais baratos, de dois ou três
dormitórios que podemos perceber a definição de uma
tipologia mínima de apartamento, já esboçada em
décadas anteriores. Apesar do mercado apresentar
apartamentos de dois e três dormitórios das mais diversas
soluções e áreas, podemos notar a constituição de tal
tipologia: acesso único à unidade, sala de dois pequenos
ambientes, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço,
dois ou três dormitórios e banheiro social. As variações
desta tipologia são: a presença de entrada de serviço pela
cozinha, de cômodos de empregados, e de suíte.
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Edifício Jardim Grajaú, rua Miguel Teles Jr., s/
identificação do autor, 1971, planta tipo. (Jornal Folha
de S. Paulo, 16/07/1971)
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Nos apartamentos de três dormitórios, verificamos,
em incipientes casos, a presença de um dormitório
dotado de duas portas, uma orientada para a área
de serviço e outra para o corredor de distribuição
dos dormitórios. Isto indica a possibilidade dupla de
uso: dormitório de empregada ou dormitório da
família. Seria o dormitório reversível, já aparecendo
nos apartamentos dos anos de 1970, e que se
tornaria bastante recorrente na década de 1980.
Notar que o reversível situa-se entre duas áreas
(íntima e de serviços) permitindo o aumento de área
de uma ou outra, ou a comunicação entre elas.

Edifício Jardim Alvorada, rua Barão de Iguape, s/ identificação
do autor, 1972, planta tipo. (Jornal Folha de S. Paulo,
10/03/1972)

Plantas de apartamentos com terceiro dormitório reversível. À esquerda: edifício Maison Du Soleil, avenida Agami, s/ identificação do
autor, 1972. À direita: edifício à avenida 9 de Julho, s/ identificação do autor, 1975. (Jornal Folha de S. Paulo, 25/03/1972 e
18/07/1975).

Nesta década, houve um considerável incremento na produção de mobiliários padronizados
destinados à classe média. Jogos completos de sala, quarto e cozinha, eram vendidos em grandes
lojas como Ultralar, Paschoal Bianco, entre outros. Tal mobiliário era produzido por algumas
fábricas que, atentas à ascensão desta tipologia mínima de morar, passaram a oferecer não só
mobiliário de dimensões apropriadas a tais espaços, como a contextualizá-lo em um layout que
buscava compatibilizar as novas funções com o reduzido espaço disponível. Nesta categoria se
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enquadram, por exemplo, a estante que conjuga TV, bar, buffet e prateleiras para livros e objetos
de decoração, ou um conjunto de estofados cuja disposição tornava seu uso possível até em
pequenas salas, ambos anunciados, por exemplo, na Folha de S. Paulo, em 1974230. Estes móveis,
além de caberem nos apartamentos menores, cabiam também nos bolsos dos compradores, que
podiam financiá-los em até 24 pagamentos.

Móveis e decorações para o lar, vendidos nas
Lojas Ultralar na cidade de São Paulo, década de
1970. (Jornal Folha de S. Paulo, 03/03/1974)

Comprar ou mesmo alugar qualquer tipo de apartamento na cidade de São Paulo, nos anos
de 1970, não parecia difícil. Os maiores jornais em circulação apresentavam suas páginas repletas
de anúncios dos mais variados tamanhos e programas. Em meio ao chamado milagre econômico,
além de empresas consolidadas, inúmeros profissionais liberais se arriscavam no mercado da

230

Jornal Folha de S. Paulo. 3/03/1974.
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construção de edifícios de apartamentos, fazendo surgir uma gama variadíssima de nomes de
escritórios de engenharia e arquitetura e pequenas e recém-inauguradas construtoras.
Os apelos publicitários enfatizavam, principalmente, a localização do imóvel, o nome do
bairro e a proximidade com a recém-inaugurada linha Norte-Sul do metrô, além do destaque que
se dava aos apartamentos dotados de áreas verdes, playground e salão de festas: o suficiente para
minimizar o estresse da vida na metrópole. Fala-se das crianças, que poderiam brincar livremente,
mas ainda não se enfatiza a questão da segurança, mencionada somente em raros casos.
Iniciou-se, nesta época, uma profusão de estilos arquitetônicos que dotavam as fachadas
dos edifícios de apartamentos com formas às vezes esquisitas. Além do estilo mediterrâneo,
retomaram-se alguns elementos do estilo neoclássico e do colonial americano e brasileiro, na
maioria dos casos mal desenhados e mal executados.

algumas referências da escola paulista?
A chamada “arquitetura paulista de modelo”, como referida por Ruth Verde Zein, refere-se
a um período que se inicia em meados de 1950 e se caracteriza, mais claramente, a partir de 1960,
perdendo vigor no início da década de 1970. Esta arquitetura cujas características formais e
construtivas, priorizavam o uso do concreto aparente, possuía “intenção ética, estética, embutida
no discurso de suas obras”. No campo da habitação quando um arquiteto brutalista elaborava uma
casa, segundo Zein, “não fazia uma casa, mas a casa: modelo da casa, e de como esse modelo
poderia ser reproduzido.”231
Entretanto, esta postura arquitetônica da chamada escola paulista, esteve mesmo presente
na produção de edifícios de apartamentos da cidade de São Paulo, nos anos 1970? Parece-nos
que, em alguns casos, as referências se limitaram às formas aparentes das fachadas e à plástica dos
edifícios, ainda que se possa verificar no trabalho dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Ruy
Ohtake menções mais consistentes aos conceitos brutalistas.
No ano de 1964, em parceria com João Eduardo de Gennaro, Mendes da Rocha concebeu o
edifício Gaimbê com grande parte dos preceitos do brutalismo paulista. Estrutura em cortinas de
concreto armado aparente, continuidade espacial interna e a possibilidade de que sejam criados
espaços inusitados através do emprego de paredes curvas. Constituiu o edifício, “verdadeiro
desafio às solicitações mercadológicas da época, pois havia até então uma quase que total
231

Zein, R. V. Uma pedra no caminho. In: Revista A&U, No 17, São Paulo, PINI, 1988, p.54-55.
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subserviência às imposições do gosto da classe média compradora, sempre apegada a
“acabamentos nobres de fachada“.232
Integrando áreas de estar com circulação, através do
emprego de paredes curvas, resulta numa continuidade
espacial – outra peculiaridade do projeto. A planta resgata
a fluidez espacial presente nos projetos de residências de
Mendes da Rocha, apesar de se tratar de um edifício
coletivo de habitação, portanto, havendo restrições de
caráter técnico que acabam resultando em imposições na
elaboração dos espaços.

Edifício Guaimbé, rua Hadock Lobo, Paulo Mendes da Rocha,
1964, foto e planta tipo do edifício. 1. serviços, 2. sanitários, 3.
sala, 4. entrada, 5. empregada, 6. cozinha, 7. dormitórios, 8.
sala de jantar, 9. sanitário, (Revista Acrópole 343)

Já no ano de 1984, Paulo Mendes da Rocha elaborou seu segundo projeto de edifícios de
apartamentos: o edifício Jaraguá, construído no ano de 1988. Além do destaque da localização e
da estrutura desenhada para tal edifício, nota-se as soluções de distribuição dos espaços que
tiveram que se acomodar ao desnível entre as lajes, que vai da sala de uma fachada a outra – onde
a laje é mais baixa, e na cozinha, que toma outra fachada, possibilitando a vista por cima do forro
da cozinha, desde a sala mais alta. Um dos quartos tem sua iluminação por ali. Em relação à planta,
é interessante notar o resgate das cozinhas lineares e da fluidez do espaço social da casa, como já
acontecera com o edifício Guaimbe.

232

Xavier, A. Arquitetura moderna paulistana. São Paulo, Pini, 1983, p. 76.
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Edifício Jaraguá, Paulo Mendes da Rocha, 1984-88, foto e planta tipo do
edifício. (Mendes da Rocha, 1996)

Já a contribuição de Ruy Ohtake no campo da habitação verticalizada foi dada no ano de
1972 com a construção do edifício de apartamentos Quatiara. Este edifício foi concebido como
componente de um conjunto residencial constituído de três prédios e demais dependências no
embasamento, com playground, piscina, garagem etc. A ideia inicial foi abandonada, sendo
utilizada somente parte do terreno original. Segundo Xavier, “A planta do pavimento tipo é
extremamente engenhosa, fazendo resultarem quatro apartamentos de 60m² cada, à partir de duas
paredes que se cruzam, estando neste núcleo situados os elementos de circulação vertical, que,
juntamente com as quatro paredes laterais, se constituem nos elementos de sustentação”.233 A
ideia básica que norteou o projeto foi a de evitar corredores e criar espaços inusitados numa
programação como esta – sala e dois quartos, cozinha, quarto de empregada e dormitórios,
resultando um núcleo hidráulico de desenho circular, em cuja periferia se desenvolve a circulação
horizontal.

Edifício Guatiara, avenida Caxingui, Ruy Ohtake, 1972, foto e planta tipo do edifício.
8. sala, 9. dormitório, 10. banheiro, 11. cozinha, 12. lavanderia. (Xavier, 1983)

233

Xavier. A, op. cit., p. 147.
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É importante lembrarmos que este edifício se encontra num período – de 1960 a 1975,
onde surgem, no mercado de apartamentos da cidade de São Paulo, os prédios de 2 dormitórios,
de interesse da classe média. Porém, este edifício nos mostra uma área já minimizada – fato que se
tornará latente a partir da década de 1980 - quando, habitualmente nessa época, os edifícios de 2
dormitórios possuíam, em média, 120m².234 De certa forma isto demonstra a vinculação da
produção de Ruy Ohtake com o mercado imobiliário, fato que se tornará patente em todos os
edifícios produzidos por ele na década de 1980.

Edifício Triomphe, São Paulo, Ruy Ohtake, 1984, foto e planta tipo do edifício. 1. hall social, 2. jantar, 3. estar, 4. bar, 5. terraço, 6. escritório, 7. suíte,
8. dormitórios, 9. hall serviço, 10. rouparia, 11. quarto empregada, 12. lavanderia, 13. cozinha, 14. despensa, 15. copa. (Farias, 1994)

Nos projetos de edifícios de apartamento produzidos na década de 1980 em São Paulo, Ruy
Ohtake empregou as curvas livres nas fachadas como signo identificador de suas obras. “O ritmo
nervoso dos terraços cilíndricos no Ginza de Flat (1986); o questionamento dos limites planos dos
muros divisórios no Tomie Ohtake (1985); a quebra de continuidade da linha no Arte 1 (1985), o
agressivo expressionismo da Maison de la Muette (1988)e as diferenças e repetições do conjunto
de oito blocos do Portal da Cidade (1986) sobressaem no insípido panorama de abstratos e rígidos
caixotes perfurados, delimitados por cegas paredes. Obras demarcadas por parâmetros rígidos de
especulação imposta pelo capitalismo selvagem e, sem dúvida, factíveis pela existência de

234

Dados da EMBRAESP extraídos de Souza, M. A. A. de. A identidade da metrópole: A verticalização em São Paulo. São Paulo,
Hucitec/ Edusp, 1994.
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empresas que associam a mais-valia a uma identificação cultural, como a Cia. City de São Paulo,
facilitando graus de criatividade e inovação no difícil âmbito da megalópoles”.235
“Ao elaborar projetos, preocupamo-nos fundamentalmente com a proposta dos desenhos
da cidade com que poderíamos contribuir. É nossa visão física de uma ocupação urbana generosa
e bonita. A intervenção em áreas urbanas tem compromisso com nossa cultura e nossa história. E
procuramos propô-la bela, criadora e contemporânea”.236 Esta preocupação do arquiteto por um
ideal da cidade é demonstrado através da produção de alguns edifícios onde o volume curvo
funciona como elemento na integração urbana. Curva esta que, segundo o arquiteto, quebra a
rigidez da paisagem e proporciona maior fluidez ao espaço interno.

Edifício Tomie Ohtake, São Paulo, Ruy Ohtake, 1985, foto e planta tipo do edifício. 1. hall
social, 2. estar, 3. jantar, 4. escritório, 5. lavabo, 6. terraço, 7. suíte, 8. copa, 9. cozinha,
10. quarto empregada, 11. área de serviço, 12. hall serviço. (Farias, 1994)

Os principais edifícios de apartamentos produzidos neste padrão foram o edifício Triomphe,
de 1984; o Tomie Ohtake, de 1985; o conjunto Portal da Cidade, de 1986; o Maison de Mouette, de
1988; entre outros. Ruy Ohtake justifica o emprego da curva nas sacadas dos apartamentos em um
texto explicativo do projeto: “Aqui, a curva figura internamente, destacando-se no grande terraço
que procura, com a contribuição do uso generoso do vidro, resgatar o espaço aberto típico das

235
236

Segre, R. Documento Ruy Ohtake. In: Revista A&U n. 61, São Paulo, Pini, 1995, p. 66.
Declaração de Ruy Othake a Revista Projeto, n.111, São Paulo, 1988, p.98.
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residências unifamiliares”.237 Realmente há intenção de proporcionar fluidez aos espaços internos
através do uso da curva. A maioria dos espaços de convívio dos apartamentos são amplos e
usufruem desta extensão da sala, a varanda. Mas, parece que, esta amplitude seja característica
desta categoria de habitação – edifício de alto padrão -, e a intenção de causar fluidez ao espaço
se esgota na mera representação do elemento curvo. A curva, talvez, fora usada, muito mais como
um elemento esteticamente diferenciado que define a fachada, do que condicionador de certa
fluidez espacial.
Em relação a curva, este elemento arquitetônico – aplicado à maneira Ruy Ohtake, foi, e
ainda é, usado ad infinitum pelos construtores comerciais, e até por arquitetos, na vontade de
alcançarem o sucesso no ranking dos apartamentos mais vendidos. Esta caracterização do
elemento curvo como símbolo de status de habitações da classe alta, ocorreu, principalmente, pelo
sucesso da construtora Encol – realizadora dos projetos de apartamentos de Ruy, nos anos 1980
até meados de 1990, disseminando para algumas cidades maiores esta “tipologia” de fachadas.

Apesar de pertencerem à mesma “escola paulista”, Paulo Mendes da Rocha e Ruy Ohtake
apresentam diferentes atuações na produção de edifícios altos. Não podemos afirmar se o são por
questões conceituais diversas, ou por condicionantes externas. Sabemos que os edifícios
produzidos por Mendes da Rocha diferem-se dos de Ruy Ohtake por diversos aspectos: os
resultados formais, a abordagem dos espaços internos, porém, um nos parece determinante. O
cliente. Paulo Mendes, em todos os seus edifícios, contou com a flexibilidade dos clientes, que
conscientes de sua opção, esperavam espaços diferenciados dos convencionais – facilmente
encontrados no mercado imobiliário. Parece-nos até que Paulo Mendes, não se preocupou muito
em seguir o que o mercado imobiliário queria ou impunha. Talvez dai a pequena produção de
apartamentos.
Já Ruy Ohtake, a partir do final da década de 1970, parece se render às condicionantes do
mercado imobiliário e acaba por esvaziar suas teorias projetuais tão presentes nas residências
“casa-praça” do começo. Apesar de considerarmos também que se tratando de habitação coletiva
verticalizada, os parâmetros mudam.
Em ambos os exemplos notamos que, os espaços são compartimentados e setorizados,
funcionalmente muito bem dispostos para uma habitação convencional, bem diferente das
propostas e soluções projetuais da “casa-praça” idealizadas tempos atrás. Estamos longe de
237

Texto extraído da reportagem: Curvas e espaços livres, características destes prédios. Revista Projeto, n.111, São Paulo, 1988, p.98103.
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compararmos, sob todos os aspectos, as duas categorias de habitação. Apenas apontamos que,
apesar de tratarmos de arquiteturas que pertencem a universos distintos – casa privada e edifício
coletivo verticalizado -, ambas abrigam famílias com os mesmos anseios e necessidades.
Face à especulação imobiliária de que tais apartamentos eram alvos, a arquitetura dos
edifícios altos se resumiu ao atendimento de demandas estruturais das classes de renda mais alta,
notadamente, as questões de segurança, lazer e de uma certa estética decorativista de seus
espaços. Nenhuma discussão acerca da pertinência do desenho dos espaços de morar foi lançada,
nem pelos arquitetos ditos comerciais, nem pelos empreendedores imobiliários. Apesar de
assinados por arquitetos famosos, estas obras se inserem num mar de edificações comuns na
metrópole paulistana.

uma sociedade transformada

A partir do final dos anos 1960, em grande parte do mundo ocidentalizado, novos formatos
de grupos domésticos passaram a ter uma participação mais expressiva no total de grupos
dividindo espaço nas estatísticas com família nuclear. Famílias monoparentais, casais DINKs Double Income No Kids -, uniões livres – incluindo casais homossexuais -, grupos coabitando sem
laços conjugais ou de parentesco entre seus membros e a família nuclear renovada. Ainda
dominante nas estatísticas, esta família renovada começava, no entanto, a passar por
transformações que levaram a uma maior autonomia de seus membros, e ao declínio da
autoridade dos pais.238
Este processo de modernidade tem ocorrido de maneira muito semelhante tanto no Brasil
quanto em países mais industrializados. O processo de alteração de modos de vida é,
aparentemente, irreversível, conforme apontam diversos autores em todo o mundo239, e

238

Tramontano, M. Novos modos de vida, Novos espaços de morar. Paris, São Paulo, Tokyo. Uma reflexão sobre a habitação
contemporânea, op. cit., p.196.
239

Tsunoyama, S. The age of the city. In: Cohen, A; Fuku, K. (org.) Humanising the city? Social contexts of urban life at the turn of the
millenium. Edimburgh: Edimburg University Press, 1993. / Bonvalet, C. Transformation de la Famille et Habitat, Cahier nº 120, Paris,
INED/PUF, 1988. / Berquò, E. A família no século XXI: um enfoque demográfico. In: Revista Brasileira de Estudos de População, v.6, nº.
2, Julho/Dezembro, 1989.
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identificável, sobretudo, em meio urbano e, mais precisamente, em áreas metropolitanas ou sob
forte influência cultural de metrópoles, seja de maneira direta, pelo deslocamento de pessoas, seja
através da circulação de informações via meios de comunicação de massa.
As alterações da família brasileira contemporânea vêm sendo assunto em diversas
publicações nos meios de comunicação de grande circulação, como a revista VEJA240, jornal Folha
de S. Paulo241, além de excelentes publicações de demógrafos, sociólogos e arquitetos.242
Conforme escreve a demógrafa Neide Patarra, “um primeiro indicador das mudanças em curso são
as flutuações da taxa de fecundidade. Na década de 1960, considerando-se o conjunto da
população brasileira, esta taxa foi alta, de 5,8 filhos por mulher, caindo para 4,3 no período entre
1975 e 1980, com uma diminuição de 25,9%”.243 Os dados para 1990 apontam um declínio ainda
mais marcante, atingindo o valor de 3,5 filhos por mulher, o que significa uma queda de quase 40%
em apenas 20 anos. A Contagem de População de Meio de Década, feita em 1995 pelo IBGE,
também constatou este declínio, a fecundidade foi de apenas 2,05 filhos por mulher nas áreas
urbanas paulistas, comprovando as diferenças regionais no Brasil – ligeiramente acima do Rio de
Janeiro, onde a taxa foi de apenas 1,9.244 “Longe de ser um fenômeno unicamente brasileiro, o
turning point da fecundidade parece situar-se no ano de 1965, como apontam tanto os Censos e
Pesquisas Nacionais por Amostras de Domicílios brasileiros (PNADs), como sociólogos e
demógrafos europeus e japoneses”245. Segundo Catherine Bonvalet, demógrafa francesa, o número
de filhos por casal diminuiu, na França, o que se deve, essencialmente, à possibilidade de se evitar
gravidezes não desejadas, a partir do surgimento de métodos contraceptivos eficazes, como a
pílula anticoncepcional, disseminada em todo o mundo - inclusive no Brasil - a partir de 1965.246
“Por trás da queda de fecundidade encontra-se uma mulher que reivindica, entre outras coisas, um
lugar no mercado de trabalho, a liberdade de ter relações sexuais dissociadas da obrigatoriedade
católica de procriação, o direito de escolher quando ter – ou não ter – filhos, o direito de separar240

Revista VEJA, 17 de Março de 1.999, p. 111–113: Em apenas duas décadas, o número de famílias nucleares, composta por pai, mãe e
filhos de um primeiro casamento, será menor do que o de novas uniões resultantes de separações e divórcios.
241
Jornal FOLHA DE S. PAULO, 20 de Setembro de 1998: Traz no Especial A1 a matéria Família, uma ampla pesquisa realizada sobre o
tema no país, feita pelo Datafolha, mostra novas formas de organização, hábitos e valores. Apresenta diversos dados estatísticos e
gráficos do Perfil da Família Brasileira, A Vida com Pais, O Perfil da Amostra, Evolução Familiar, Quem Mora com Quem, Como é
a Vida em Casa, Quais são os Hábitos, Perfil do Entrevistados, Uma Família cada vez Menor, etc, e ainda classifica alguns grupos
domésticos: Casados com filhos, Casados sem filhos, Solteiros que moram com os pais, Solteiros com filhos, Solteiros com pais e filhos e
Separados e viúvos com filhos. Além do DataFolha, os dados constantes da reportagem provêem de fontes como Recenseamentos
Gerais e Registros Civis, do IBGE.
242
Elza Berquó, Fanny Biderman, Elizabeth Bilac, Christina Bruschini, Helena Castelo Branco, Suzana Pasternak Taschner, entre outros.
243
Patarra, N. Rumo a um novo perfil demográfico. In: Revista São Paulo em Perspectiva. São Paulo: out/dez 1988. Citado por:
Tramontano, M., op. cit., p.196.
244
Taschner, S. P. Política Habitacional no Brasil: retrospectiva e perspectivas. Trabalho apresentado na Internacional Conference
“Housing in the 21 st Century: Looking Forward”. Alexandria, USA, 11-14 de junho de 1997. Citado por Tramontano, M., op. cit., p. 265.
245
Tramontano, M., op. cit., p.197.
246
Bonvalet. C., op. cit.
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se do parceiro – ou parceira. (...) Esta nova postura feminina, respaldada pela difusão de métodos
contraceptivos mais acessíveis e eficazes, vai tornar-se passagem obrigatória de qualquer reflexão
sobre as alterações nos padrões de comportamento herdados dos anos 1960”.247
As causas diretas da diminuição do tamanho do grupo familiar em todo o mundo
ocidentalizado, incluindo o Brasil, tem sido a redução da fecundidade e o envelhecimento da
população. A família brasileira que se compunha por, em média, cinco pessoas em 1960, foi se
reduzindo até atingir 4,34 pessoas em 1981, 4,2 pessoas em 1987, e 3,87 pessoas em 1990.
Permaneceu, contudo, maior do que a família paulista média, que, em 1981, compunha-se já de
apenas 3,98 pessoas e, em, 1990, de 3,64 pessoas.248 “Nos últimos cinquenta anos, vem caindo no
país o número médio de pessoas por unidade domiciliar, o qual de 5,1 passou a 3,6 entre 1950 e
1995”.249
Outra razão para o surgimento de novos grupos domésticos e do aumento do número de
unidades domiciliares é o crescimento acentuado do número de separações e divórcios, os quais,
em sua grande maioria, levam os ex-cônjuges a demandar outro espaço doméstico, constituindo,
ao mesmo tempo, um novo formato familiar. Segundo Berquó, de 17,6 milhões de unidades
domiciliares em 1970, passou-se a 26,3 milhões, dez anos mais tarde, um aumento anual de 4,1%.
Dados de 1995 registram 42 milhões de unidades, o que representa uma alta anual de 2,8% em
relação a 1991.250 Os padrões de nupcialidade dos brasileiros, nas últimas décadas, alteraram em
alguns aspectos, mantendo-se estáveis em outros: o número de separações e divórcios aumentou;
a média das idades ao casar permaneceu inalterada, e as uniões não legalizadas cresceram na
preferência das pessoas.251 Causas diretas do aumento do número de formatos familiares, os dados
acima, apesar de resumidos, já mostram com clareza que “organizações consideradas até pouco
tempo ‘incomuns’ envolvem hoje milhões de brasileiros. São 3,2 milhões de mães solteiras: 1,7
milhão criam seus filhos sozinhas e 1,5 milhão, na casa dos pais. Separados ou viúvos com filhos
são 6,1 milhões; 2,1 milhões de solteiros com mais de 40 anos ainda moram com os pais”.252

247

Tramontano, M., op. cit., p.198.
Dados do IBGE, citados em São Paulo 1994, op. cit. , p. 14., e de Castelo Branco, H. Família: indicadores sociais, v. 1 (1981 – 1987).
Rio de Janeiro, IBGE, 1989.
249
Berquó, E. Arranjos familiares no Brasil: uma visão demográfica. In: Novais, F. (org.) História da Vida Privada no Brasil, v. 4 , São
Paulo, Companhia das Letras, 1998, p. 423.
250
Idem, p. 422-423.
251
Idem, p. 415.
252
Dados extraídos de reportagem feita pelo jornal FOLHA DE S. PAULO, 20 de Setembro de 1998, op. cit., p. 01.
248
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Uniões livres: Este momento de relativização da importância do casamento vai favorecer o
interesse dos jovens pelas chamadas uniões livres ou consensuais. No Brasil, este formato familiar
foi ligeiramente crescente durante a década de 1960, e quase dobrou em 1970: entre as
modalidades de união das pessoas casadas com 15 anos ou mais, a união livre representa 6,9% em
1970, subindo para 11,8% em 1980, mas considerando apenas os adolescentes, aqueles que os
Censos classificam na faixa dos 15 aos 19 anos de idade, os resultados são bem mais
impressionantes: 12% do total em 1970, 63% do total, em 1995.253

Pessoas vivendo sós: Nos países ocidentalizados, morar só parece estar sendo a opção de
uma parcela crescente da população: 25% dos ingleses, 30% dos suíços, mais de 30% dos alemães
e dos suecos, na segunda metade de 1980, já na França, os 20,3% de pessoas sós em 1968 são 26,7
em 1989, em Paris de 1982, quase metade dos domicílios são habitados por uma só pessoa.254 No
Brasil, apenas 5,9% de todas as habitações do país eram ocupadas por uma única pessoa em 1981,
contra 6,7% em 1987, no estado de São Paulo, em 1994, perfazem 7,5% do total de grupos: seriam
7,7% se considerada toda a região metropolitana, e 8,7% para apenas a cidade de São Paulo.255
Ainda segundo Berquó, entre 1980 e 1995, a taxa média anual de crescimento deste formato
familiar foi de 5,4%, ultrapassando muito o do crescimento da população total no mesmo período,
envolvendo, em 1995, 3.423,989 pessoas256.

Famílias monoparentais: “O crescimento recente do número de famílias monoparentais é
atribuído, principalmente, aos divórcios e às rupturas de uniões livres, em número menor, aos
casos de viuvez, a ao crescente número de mães solteiras, que também pode estar refletindo uma
nova postura da mulher com relação à reprodução e à estrutura familiar”.257 A participação das
famílias monoparentais brasileiras no total de grupos domésticos vem aumentando nas últimas
décadas: em 1970 era de 11,5%, passando a 13% em 1980, e 16,4% em 1987 – crescimento de
42,5% em apenas dezessete anos. Em 1987, quase um de cada cinco grupos domésticos urbanos
brasileiros é uma família monoparental: 73,8% deles são compostos de mãe e filhos, 15,5%
compostas por mães, filhos e parentes, e apenas 10,5% deles são compostos por pai na posição de

253

Dados IBGE: Recenseamento de 1970, PNAD de 1995. Citado por Tramontano, M., op. cit., p. 203.
Berquò, E. A família no século XXI, op. cit., p. 1.
255
Pesquisa de Condições de Vida. Fundação SEADE, 1994.
256
Berquó, E. Arranjos familiares no Brasil: uma visão demográfica. op. cit., p. 432.
257
Idem, p. 207.
254
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chefe.258 Foi constatado, segundo Berquó, a partir dos anos 1960, quando se sistematizou os
Censos, um aumento na sociedade brasileira de famílias monoparentais, apresentando aspectos
muito especiais: 82% delas referem-se a famílias nucleares, só a mãe ou só o pai na companhia de
filhos, revela também 18% de coabitação de outros parentes, 89% chefiadas por mulheres – dados
atualizados 1995.259

Uma nova família nuclear: Mesmo que novos formatos familiares aumentem cada vez
mais sua participação no total de grupos, a grande maioria dos habitantes vive ainda o ciclo de
vida nuclear, ao qual veio acrescentar-se, como se diz, a etapa do ninho vazio, quando os casais
ficam sós após a partida dos filhos. O modelo casal-com-filhos passa, em todos os países
ocidentalizados, por dois tipos de diminuição: a do número de filhos, contribuindo para a redução
do tamanho médio dos grupos familiares, e a de sua participação no total dos grupos domésticos
– 59,5% em 1987260. Outra variação desta tendência de distanciamento do modelo convencional de
família são os DINKs – Double Income No Kids (duplo rendimento, sem filhos), que se aproximam
do modelo “pessoas sós” , baseiam-se no desejo de levar uma vida confortável, garantida pela
remuneração de ambos os componentes, mantendo a liberdade e a sensação de uma vida de
solteiro. Mas falando do grupo majoritário formado por pais e filhos constatamos profundas
alterações em suas relações internas, frente às mudanças que afetaram estas sociedades nas
últimas décadas. A redistribuição da autoridade, com o deslocamento da função de provedor para
outro membro do grupo, ou até à falta de consenso sobre quem é realmente o chefe, o aumento
do número de mães trabalhando fora – pondo em cheque a própria estrutura da família nuclear
baseada na divisão sexual do trabalho -, a tarefa da educação dividida – ou até mesmo
descarregada - com as escolas, a independência cada vez mais acentuada de seus membros, entre
outros aspectos, contribuindo para que a família deixe de ser uma micro-sociedade, uma
instituição, para tornar-se um simples ponto de encontro de vidas privadas.261

258

Castelo Branco, H. Família: indicadores sociais, v. 1 (1981–1987). Rio de Janeiro, IBGE, 1989.
Berquó, E. Arranjos familiares no Brasil: uma visão demográfica. op. cit., p. 428 (ver anexo 05).
260
Dados de Castelo Branco, H., op. cit.
261
Antoine Prost, citado por Tramontano, M., op. cit. p. 211.
259
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a década do terceiro reversível

Na década de 1980, a cidade de São Paulo e a maioria das cidades maiores, viram
consolidar-se com um quadro bastante definido das tipologias básicas de apartamentos
disponíveis no mercado imobiliário. A diversidade de áreas das unidades ainda era grande. Já os
programas e as soluções projetuais seguiam, na maioria dos casos, basicamente quatro
configurações262: apartamentos de um dormitório ou tipo kichinettes; apartamentos de dois e três
dormitórios subdivididos em menores - que apresentavam um modelo reduzido de sala, cozinha,
área de serviço, dormitório de empregada (ou não), banheiro e dormitórios – e os maiores - com o
mesmo programa, entretanto com a presença da suíte, copa e, principalmente, salas com áreas
mais generosas; e o apartamento de 4 ou mais dormitórios – com o programa amplo.
Se, nesta época, observamos a especialização de tais configurações, notamos também
importantes diferenciações em relação às décadas anteriores. A mudança mais significativa diz
respeito à totalidade dos empreendimentos colocados no mercado e se refere à diminuição de
áreas dos apartamentos. Este fenômeno, iniciado principalmente em meados dos anos 1970,
tornou-se mais evidente nas décadas de 1980 e 1990. Segundo dados da Embraesp, entre 1980 e
1987 as áreas totais médias dos apartamentos diminuíram 8% nos de 1 dormitório, 12% nos de 2
dormitórios, 6% nos de 3 dormitórios. Já nos apartamentos de 4 dormitórios os dados indicam um
aumento de área total média de 26,5%.

262

Estas tipologias, ao longo das décadas passadas, principalmente a partir dos anos de 1950, foram se consolidando, impulsionadas,
especialmente, pelos atores do mercado imobiliário, que viam nesta padronização uma maneira de atender fatias cada vez maiores da
sociedade.
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Município de São Paulo
Evolução das áreas totais médias dos apartamentos por número de dormitórios
(1980-1987)

TIPO DE UNIDADE /ÁREA TOTAL MÉDIA

Período

01 dorm.

02 dorm.

03 dorm.

04 dorm.

1980

86,70

118,98

188,31

381,84

1981

87,05

118,30

182,69

509,12

1982

88,58

113,87

202,31

409,34

1983

84,22

90,90

151,03

318,46

1984

84,65

115,20

256,20

473,48

1985

89,11

120,52

232,46

410,90

1986

88,09

110,63

190,09

377,99

1987

79,65

105,06

177,64

482,92

Fonte: Embraesp. Informativo Imobiliário. Relatório Anual. São Paulo, fev. 1988, p.19.

As causas desta redução de área são inúmeras e complexas, entretanto sabemos que o
crescente mercado de apartamentos destinado a classes de menor renda e a possibilidade de
maior lucratividade dos incorporadores imobiliários resultaram em disponibilizar no mercado
apartamentos menores. Isto pode ser percebido de maneira mais característica a partir do final da
década de 1980. Segundo Tramontano, “por um lado, é verdade, um empobrecimento
generalizado da população após tantas crises, pacotes e planos econômicos. Por outro, um real e
constante aumento do número de consumidores que não possuem as mesmas fortunas da elite de
antão, mas que se dispõem a empenhar-se financeiramente para obter a tão sonhada casa própria,
abrindo, para isso, magras carteiras. O mercado imobiliário - tanto o de unidades particulares
quanto o de unidades públicas - reagiu oferecendo casas e apartamentos cada vez menores e
desprovidos de equipamentos, na esperança de chegar a um produto pelo qual o consumidor-alvo
pudesse pagar. Basta ler matérias especializadas e anúncios nos jornais da época para dar-se conta
dessas mudanças. Os bairros das grandes cidades foram inundados por lançamentos de
apartamentos pequenos que insistiam em abrigar famílias nucleares inteiras em áreas cada vez
menores”.263 Esta redução de áreas dos apartamentos, principalmente de dois e três dormitórios,

263

Tramontano, M., op. cit. p. 279.
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pode ser verificada através de um exame das soluções espaciais, como paredes encontrando-se a
45°, em planta, pias de banheiros e box chanfrados, sempre com o intuito de ampliar a usabilidade
dos espaços.
A grande novidade nos
apartamentos desta época seria a
tipologia do “terceiro opcional”,
cômodo com função reversível,
que

começava

mercado

a

garantir,

imobiliário,

lugar

no
de

destaque absoluto que ocuparia
ao longo de toda década de 1980,
em apartamentos para todos os
bolsos.

De

cozinhas

maneira
ficaram

geral,
cada

as
vez

menores em vista da invasão dos
novos eletrodomésticos, as salas
foram aumentadas, ainda que às
vezes, apenas visualmente, pelo
acréscimo de varandas. Na cidade

Planta de apartamentos com dormitório reversível. Acima: edifício Vila Romana, rua Croata, s/
identificação do autor, 1984. Abaixo: edifício à rua Bernardino de Campos, 1983, s/
identificação do autor, 1983.(Jornal Folha de S. Paulo, 17/07/1984 e 16/03/1983)

de São Paulo, nesta época, foi
crescente

o

apartamentos

número

de

dotados

de

varandas, que funcionavam como
um diferencial para o apelo de
vendas e sugeriam uma ampliação
da

área

da

sala,

além

de

permitirem um maior contato com
o exterior.
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Uma diferenciação ocorreu nos apartamentos de
um dormitório, que passaram a ser dotados, ao
longo dos anos 1980, de uma sofisticação visando
descaracterizar sua habitual imagem de moradia
para pobres. O mercado imobiliário chegou a lançar
alguns apartamentos de um dormitório destinados
a

jovens

executivos.

A

maioria

destes

empreendimentos oferecia a seus moradores uma
variada gama de serviços e entretenimentos, tais
como sala de bronzeamento, academia de ginástica
e forno de micro-ondas. Isso foi apenas o início de
uma tendência forte que se verifica até hoje, que
aproxima

os

edifícios

de

apartamentos

da

configuração de flats. Na contramão da redução de
área ocorrida nos apartamentos de um, dois e três
dormitórios, a área das unidades de quatro
Edifício Studium 77, rua Edson, s/ identificação do autor, 1982,
planta tipo. (Jornal Folha de S. Paulo, 18/03/1982)

dormitórios aumentou significativamente.

Em meio às pontuais crises econômicas ocorridas no país durante a década de 1980, a produção
de grandes apartamentos caros manteve boa parte das incorporadoras e vendedoras no mercado.
Oferecia-se um produto caro à parcela da população que sofria menos com as crises, e que
mantinha, portanto, poder de compra. A atividade imobiliária do período de 1983 a 1986 nos
aponta um redirecionamento da produção de empreendimentos habitacionais para setores de
mais alta renda, concentrando a produção em bairros mais valorizados.264
Outra razão desta escolha pode estar associada à crescente violência que assolava a
metrópole paulistana e ao apelo publicitário que mostrava o condomínio de apartamentos como
um local imune aos seus efeitos.

264

Cardoso, A. L. O mercado imobiliário e a crise: o caso de São Paulo. In: Ribeiro, L. C. de Q; Azevedo, S. (org.) A crise da moradia nas
grandes cidades: da questão habitacional à reforma urbana. Rio de Janeiro, UFRJ, 1996, p.129.
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No final dos anos 1980, não
eram poucos os anúncios
que

se

utilizavam

deste

expediente. Mas apesar de
tudo,

a

questão

segurança

ainda

espaço

nas

publicitárias
itens,

da
dividia

chamadas
com

outros

principalmente

os

materiais de acabamento e
novidades.
A palavra segurança
começa

a

anúncios

aparecer
em

em

1982265,

aumentando gradativamente
seu destaque até chegar ao
final da década dividindo o
foco com outros atrativos
como armários embutidos,
carpetes,

produtos

acabamento,

de

garagens

privativas, cozinhas american
style, além do acesso a novas
mídias como antena coletiva
de TV, FM e interfone, e, a
partir de 1985, do computer
hall – espaço supostamente
destinado

ao

Planta de apartamento com computer hall. Edifício Cosmos, rua Visconde da Luz, s/ identificação do
autor, 1985. (Jornal Folha de S. Paulo, 29/03/1985)

recém-

domesticado computador.

265

Em pesquisa no jornal Folha de S. Paulo, o de maior circulação na capital paulista, constatou-se que a palavra segurança foi
mencionada em anúncios publicitários de apartamentos, pela primeira vez, em 1982.
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Entretanto, uma matéria da Revista Projeto nos indica que, no ano de 1984, quando da
publicação da matéria “Apartamentos de alto luxo, um mercado em expansão”, segurança era
considerada central em tais empreendimentos: “(...) como segurança é a palavra-chave para esse
segmento do mercado, as construtoras têm procurado se superar nesse item, inclusive importando
ideias, como aparelhos de circuito interno de TV espalhados pelos corredores, escadas, elevadores,
garagens, entradas de serviço e social, e ligados à guarita dos vigilantes, possibilitando o controle
de qualquer pessoa que entre no edifício”.266
Uma dos destaques da publicidade envolvendo os anúncios de venda de apartamentos foi
o uso cada vez mais freqüente de palavras e expressões em inglês. Em uma única frase de um dos
anúncios analisados foi possível contabilizar seis expressões americanas: “sempre um touch of class,
varanda com flower- beds, apartamento up-to-date-living, jardim self-growing, cozinha americanstyle, e o melhor next door”.267

Edifício Vol D’oiseau, Morumbi, Construtora Olímpia,
1985, planta tipo. (Jornal Folha de S. Paulo,
05/07/1985)

Com uma área útil variando entre 150 e 700m², os apartamentos de 4 dormitórios
ofereciam, além de sofisticados aparatos, como os já mencionados interfones, armários e produtos
266

Apartamentos de alto luxo, um mercado em expansão, Revista Projeto, nº68, 1984, p.57.

267

Anúncio publicitário extraído do jornal Folha de S. Paulo de 1982.
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de acabamentos diferenciados, outros itens exclusivos deste nível de empreendimento, como
banheiras com formas arredondadas nas suítes e salas de jantar com piso em desnível, ou sobreelevadas com relação à sala de estar. Como novidade, alguns empreendimentos apresentavam
suítes com dois banheiros e dois closets separados, um para o marido e o outro para a esposa, o
que denotava uma maior demanda por privacidade.

Edifício Itacuruca, rua Tupi, s/ identificação do autor, 1985. (Jornal Folha de S. Paulo, 05/07/1985)

apartamentos cada vez menores

No caso da Região Metropolitana de São Paulo, 12,6% da população morava em
apartamentos no ano de 1994, número que aumentou para 17,9% em 1998.268 As razões de tal
atitude são inúmeras. Algumas delas podem estar associadas à localização privilegiada - no caso
de São Paulo a maioria dos edifícios de apartamentos estão situados em áreas centrais ou
circunvizinhas -, à imagem de local seguro, enfatizada pelo mercado imobiliário, e ao custo
acessível a um número maior de consumidores.
Em geral, todos os imóveis têm diminuído de tamanho, mas os apartamentos de três
dormitórios têm se reduzido mais, segundo números da Embraesp, Empresa Brasileira de Estudos
268

Fundação Seade. Pesquisa de Condições de vida – PCV. Viver em São Paulo, Seade, 1999, p. 49.
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de Patrimônio. Segundo eles, em 1985, um apartamento de três dormitórios tinha em torno de
115m², em 2000 o mesmo programa caberia em 81m², significando uma perda de quase 30% da
área anterior. Os apartamentos menores, de dois dormitórios, perderam 18% da área, vendo sua
área média passar de 65m² para 53m², no mesmo período. Já os de um dormitório ou kitchenettes
ficaram 21% menores, diminuindo de 42m² para 32m². No caso dos de quatro dormitórios houve
uma redução geral de 5%, entretanto de desenvolvimento bastante irregular no período,
diminuindo em alguns anos e aumentando em outros. A área média desses apartamentos passou
de 191m² para 181m², entre 1985 e 2000. Essa irregularidade sempre ocorreu, mesmo nos anos
1980, em função, sobretudo, das flutuações da economia.

Município de São Paulo
Evolução das áreas úteis médias dos apartamentos por número de dormitórios
(1985-2000)

ÁREAS ÚTEIS MÉDIAS (m²)
PERÍODO

01 dorm.

02 dorm.

03 dorm.

04 dorm.

1985

40,77

64,87

114,03

191,34

1987

40,28

59,24

97,69

251,13

1989

38,08

60,11

98,72

218,09

1991

40,23

57,51

98,51

168,04

1993

39,42

55,65

82,50

175,49

1995

40,14

57,04

83,37

158,96

1997

30,87

54,63

74,93

205,53

1999

31,21

54,34

79,17

193,13

2000

31,94

53,19

80,52

180,83

Fonte: Embraesp. Relatórios Anuais. São Paulo, 2000.

Os dados permitem várias reflexões sobre a redução destes espaços. Os apartamentos cujo
tamanho mais se reduziu foram os de dois e três dormitórios, talvez por serem as configurações
mais desejadas pela grande maioria da população paulistana, tanto pelo programa que oferecem,
como pelo custo acessível. No afã de atingir cada vez mais compradores, a solução para baratear o
preço final dos apartamentos foi a de reduzir suas áreas, principalmente úteis.
Entretanto, durante este período, algumas oscilações ocorreram na contramão dos dados,
mesmo que por um curto prazo. Segundo Tramontano, os resultados de uma pesquisa Datafolha,
do jornal Folha de S. Paulo, referente ao período entre 1992 e 1994, apresentam um aumento de
área de 1,8% do apartamento de dois dormitórios, enquanto as demais tipologias continuaram a
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cair: 1,7% - um dormitório, 7,2% - três dormitórios, 11,5% - quatro dormitórios e 31,1% - cinco
dormitórios, isso em apenas dois anos. Este aumento de área da configuração de dois dormitórios
deve-se por estes abrigarem, com frequência cada vez maior, Singles, casais sem filhos ou com um
único filho, de poder aquisitivo alto, que preferem não ter muito trabalho com a casa, mas que
querem, por exemplo, poder receber amigos em uma sala ampla.269 Já os números relativos aos
apartamentos de quatro ou mais dormitórios, ora aumentam, ora diminuem. Isto pode ser
explicado, talvez, pelo número menor de lançamentos de tais configurações. O lançamento de
alguns apartamentos com medidas fora de padrão mascaravam os dados.

habitação e clube?

Para compensar as perdas de área das unidades, verificamos que, a partir dos anos 1970, os
empreendimentos, principalmente de alto luxo, iniciam um processo que se desenvolve com toda a
força nos dias atuais, de valorização da esfera coletiva dos edifícios de apartamentos, caracterizado
pelo surgimento de equipamentos de uso coletivo.
Apesar dos apartamentos produzidos nos anos 1970
ainda não apresentarem uma redução significativa
de suas áreas, foi neste período que aumentou o
número

de

empreendimentos

dotados

de

playground, salão de festas, área verde externa e
piscinas. O mercado imobiliário já havia visto nesta
atitude

uma

forma

de

valorização

de

tais

empreendimentos.
Já nos anos 1980, a lista de equipamentos coletivos
aumentaria e muito, visto que, neste período, boa
parte do mercado imobiliário se empenhou na
produção de edifícios de apartamentos de alto luxo.
Piscina com deck, sauna e salão de jogos (snooker), sala de repouso, salão de ginástica equipado,
salão de recepção decorado, bar, quadra de esportes, lavanderia, seriam, entre outros, os atrativos
269

Tramontano, M., op. cit., p. 280.
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dos edifícios grandes de apartamentos desta década, além dos equipamentos de segurança, como
circuitos internos e externos de câmeras, fechaduras eletrônicas, etc.

Segundo corretores de imóveis, a
presença

destes

equipamentos

fazia “com que a balança pendesse
para o lado destes edifícios-comares-de-clube quando a dúvida
confrontava

o

comprador

a

apartamentos com acomodações e
dimensões semelhantes – o que
não
Conjunto Portal da Cidade, Ruy Ohtake, 1986, foto da área de lazer do conjunto. (Farias, 1994)

era

difícil,

dada

a

uniformidade das plantas”.270

Nos edifícios de apartamentos menores, por razões econômicas, os equipamentos de uso coletivo
se restringiam a pelo menos um playground e um salão de festas – qualquer projeto desta época
deveria ter pelo menos um salão de festa, mesmo que fosse mínimo.
Várias razões podem estar por trás de tais escolhas. Entretanto, Marcelo Tramontano nos
aponta duas razões importantes que se desdobrariam nas décadas seguintes. De um lado, a
extrema preocupação com o próprio corpo, sub-produto do individualismo, que se acentuava na
medida em que o grupo familiar perdia importância social, e que, segundo os corretores de
imóveis, estava associada ao lazer, principalmente ao lazer coletivo. Esta tendência de
supervalorização da esfera coletiva do edifício já estava em curso, já que piscinas e quadras não
custavam muito caro e davam status aos moradores. De outro lado, a violência das grandes
cidades alcançava números expressivos e amedrontava boa parte da população, principalmente os
mais ricos, que preferiam deixar seus filhos acompanhados de suas babás brincando em seus
prédios cercados e sob vigilância, do que nas praças consideradas perigosas e desprotegidas. Tais
razões conduziam, cada vez mais, à valorização dos espaços coletivos dos edifícios, tornando estes
empreendimentos verdadeiras fortalezas.
Percebidas as necessidades e anseios dos moradores, o mercado imobiliário tratou logo de
dotar os empreendimentos não só de espaços para crianças como também dispositivos de
segurança avançados que não pararam mais de se superar. O professor arquiteto Silvio Macedo

270

Tramontano, M., op. cit., p. 281-282.
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enxerga esta questão pelo prisma das alterações das exigências e necessidades do consumidor em
função das ofertas do mercado. No período de 1980 a 1986, quase todos os novos prédios de
apartamento de São Paulo continham, “pelo menos, um reduzido playground, condição não
exigida há alguns anos atrás, o mesmo podendo se dizer de muros, recuos laterais e até piscinas”.
Estas alterações se processam “à medida em que novos produtos surgem no mercado, fazendo
com que soluções aceitáveis a dez anos atrás ou menos sejam inaceitáveis ou pouco vendáveis em
um momento mais recente”.271

Durante a década de 1990, os conceptores de edifícios de alto luxo não mediam esforços
para ver seus empreendimentos comercializados, já que piscinas, playground, salão de festas,
sauna, ducha e a sala de musculação faziam parte da maioria dos edifícios de apartamentos
médios da cidade de São Paulo, em diferentes medidas, dos mais baratos aos mais sofisticados. O
repertório de equipamentos ampliou-se, passando-se a oferecer também piscinas aquecidas e
decks de madeira, a separação dos salões de festas e de jogos – para crianças e adultos -,
acrescentou-se à sauna sala de massagem e introduziu-se a sala com home theater, churrasqueira e
fornos de pizza.

Se, por um lado, na década de 1980, na maioria dos anúncios publicitários de ofertas de
apartamentos para venda, a ênfase era dada sobre o produto – materiais de acabamento,
interfones, armários embutidos de tal madeira, elevadores de tal marca, etc -, a partir de meados
da década de 1990, os estilos de vida começaram a ser valorizados. Não bastava que os edifícios
de apartamentos fossem dotados de variada gama de equipamentos coletivos. Tornava-se
importante explicitar de que forma estes poderiam influir no status social dos moradores. Itens
essenciais para se viver bem passaram a ser enfatizados na maioria dos lançamentos de
apartamentos da cidade de São Paulo. Entre os mais comuns está a presença de áreas verdes,
agora como uma opção de lazer, desenhada por paisagistas conhecidos. Uma vida supostamente
mais agradável e mais próxima da natureza passou a ser oferecida através da implantação de
plantas frutíferas em meio a gazebos, viveiros de pássaros, quiosques para permanência e
recreação infantil. Esta opção foi bastante utilizada pelos conceptores de edifícios de
apartamentos, já que custava muito pouco dotar as áreas externas de tais empreendimentos de

271

Macedo, S. O processo de verticalização e a paisagem da cidade. In: Sinopses 15. São Paulo: FAUUSP, junho de 1991, p. 70. Citado
por Tramontano, M., op. cit., p. 283.
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jardins e o preço final do condomínio era reduzido em função do baixo custo de manutenção das
áreas, em lugar, por exemplo, das piscinas. Resultados expressivos foram obtidos nas vendas
desses empreendimentos, já que ofereciam a uma população carente de espaços verdes e
estressada pelo contato diário com os males da cidade grande, a imagem de um pequeno paraíso
particular. Vale notar que as piscinas continuam a existir e a constituírem itens de valorização,
entretanto, ultimamente, tem-se optado, com frequência, pela piscina de uma única raia, mais
barata, sublinhando-se seu caráter prioritariamente de exercício físico.

Nos anos 1990, ganharam força os chamados condomínios verticais que ofereciam, além
das áreas verdes e sistemas de segurança, uma gama infindável de equipamentos de uso coletivo.
Segundo matéria do Jornal Folha de S. Paulo, os lançamentos valorizavam instalações de lazer
como sala de ginástica, quadras e ciclovias, que deixavam de ser atrativos exclusivos dos
condomínios de alto padrão.272 Inúmeros empreendimentos deste porte foram lançados nestes
anos, em diferentes áreas da cidade, destinando-se, na maioria dos casos, a uma classe média que
não dispunha de condições econômicas para frequentar clubes e restaurantes, e que via nessa
opção de moradia o conforto, a segurança e o lazer a preços reduzidos.

272

Jornal Folha de S. Paulo, 19/02/1994.
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novas configurações de apartamentos

Novas fórmulas de habitação foram-se delineando por iniciativa do mercado imobiliário
que, auxiliado pelos profissionais de marketing, estava atento às transformações em curso do perfil
dos usuários. O número de descasados, solteiros, DINKs, casais com mais idade cujos filhos já
saíram de casa e idosos que viviam solitariamente havia aumentado significativamente nas últimas
décadas, principalmente nos grandes centros urbanos e o mercado tratou de contemplá-los,
segmentando seus projetos. Em meio às configurações convencionais, vieram os flats, Lofts, Butlerservices e uma valorização das antigas kitchenettes.273
Segundo Tramontano, “em 1975, surgiu o primeiro edifício de flats de São Paulo,
trombeteado por campanhas publicitárias que desafiavam o público a conhecer o ‘jeito moderno
de morar’ e vendiam o apart-hotel como ‘casa do futuro’, lembra a jornalista Maria Edicy
Moreira”.274 Entretanto foi nas décadas seguintes que esta modalidade habitacional teve maior
repercussão, consolidando-se como mais uma opção verticalizada de morar. Com área útil média
de 30m², os flats representam uma mistura de habitação e hotel, oferecendo aos moradores, ou
locatários, a condição de possuir um espaço individualizado e privado, servido por facilidades de
um hotel, além de representar uma forma de investimento e renda. Idosos chegaram a ocupar
prédios inteiros, como é o caso do flat Plaza 50, com apartamentos somente para maiores de 50
anos.275 Outro segmento do mercado foram os flats que tinham como público alvo profissionais
liberais em início de carreira, que não possuíam condições financeiras para montar seu próprio
escritório. Tais apartamentos foram dotados de serviços como fax, computadores com acesso à
internet, atendimento, salas de reunião, secretárias em pool, office-boy, etc.
Atualmente, entre moradores permanentes e hóspedes, encontram-se desde executivos de
passagem até idosos solitários, casais jovens sem filhos, solteiros começando a vida, descasados
recomeçando, e até famílias formadas por pai, mãe e filhos.

273

Como o foco de pesquisa deste trabalho é o apartamento, não nos aprofundaremos nestas novas modalidades de habitação.
Moreira, M. E. Caro para morar, bom para investir. In: Jornal Folha de S. Paulo. São Paulo, 6 de setembro de 1987. P. C-10. Citado
por Tramontano, M., op. cit., p. 290.
275
Jornal O Estado de S.Paulo, 28/07/1991, caderno Cidades, p. 29.
274
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Tanta comodidade logo se estendeu aos programas de três ou mais dormitórios. As
incorporadoras equiparam os edifícios de apartamentos médios com infraestrutura de hotelaria,
criaram-lhes fachadas chamativas, implantando-os em grandes terrenos em bairros da elite,
dotando-os de serviços de lavanderia, administração, cozinha, transporte, baby-sitters, etc, e
lançaram os primeiros flats familiares em São Paulo. Os chamados “Butler service”atendiam
principalmente aos desejos das mulheres, jovens esposas que não estavam mais preocupadas
apenas com os filhos e marido, mas também com sua realização profissional. As facilidades, como
destacavam as matérias publicitárias de tais empreendimentos, eram inúmeras, desde governância,
serviços de compra em supermercado, lavagem de carros e de roupas, até cabeleireiros.
Dividindo espaço com os flats e com os tradicionais apartamentos de um dormitório, os
lofts ganharam lugar no mercado imobiliário paulistano a partir dos anos 1990. Versão reduzida do
loft norte-americano, estes apartamentos menos compartimentados, em geral em dois pisos,
sendo o piso superior um simples mezanino aberto para o estar, com espaço de dormir mais
banho, possui, em geral, áreas que variam de 30m² a 120m². Novamente notamos, uma estratégia
de mercado que busca vender mais caro, apartamentos menores. O fato de o prédio oferecer
serviços comuns destinados a moradores mais ricos, ainda que seja mais comum em edifícios de
pessoas sós.
Já os apartamentos de um dormitório, destinado aos mais pobres, aumentaram sua
participação no cenário imobiliário paulistano a partir do final dos anos 1980, de 8% em 1987 a
11,6% em 1991.276 Os chamados “prédios-gabiru”, localizados em áreas privilegiadas da cidade,
confinavam, em 1991, 300 mil paulistanos, geralmente jovens de alta renda que preferiam imóveis
minúsculos a ter que morar na periferia. O aumento na venda destas unidades, novas ou não,
refletia a queda do poder aquisitivo da classe média. Após o final do Plano Cruzado, em 1987, o
mercado não parou mais de ofertar tais apartamentos.277 Vale observar que, de maneira geral, os
apartamentos de 1 dormitório para os ricos são os lofts - que nada tem de lofts -, os flats - sem,
oficialmente, serem flats -, e os apartamentos convencionais – mais raros.

276
277

Embraesp, citada no Jornal Folha de S. Paulo, 15/12/1991.
“Prédios-gabiru” confinam mais de 300 mil paulistanos”, Jornal Folha de S. Paulo, 15/12/1991.
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Perspectiva ilustrada, peça
publicitária do Loft São Paulo I,
1999. Esta é a configuração,
freqüentemente, utilizada para
os chamados lofts brasileiros.
(Jornal Folha de S. Paulo,
14/05/1999)

Outro recurso utilizado pelos vendedores de edifícios de apartamentos sob o pretexto de
responder à diversidade de perfis familiares, foi o de oferecer, ainda na fase pré-construção,
opções de organização interna das unidades. Uma boa parte dos lançamentos de edifícios de
apartamentos de três dormitórios da cidade de São Paulo apresentava, a partir do final da década
de 1990, as chamadas plantas flexíveis. Eram colocadas à disposição dos compradores várias
opções de planta interna, que, nos dizeres mercadológicos, atendiam melhor às necessidades e o
estilo de vida de cada um. O problema destas plantas é manterem a estrutura convencional de
cômodos monofuncionais e a tripartição social-íntimo-serviços, sem questionar se esse modelo è
ainda adequado aos modos de vida contemporâneos. Algumas possibilidades de reorganização
oferecidas limitam-se à alteração do uso de alguns cômodos. Outras pressupõem o deslocamento
de portas, a construção ou não de certas paredes, diferentes possibilidades de uso para o
dormitório de empregada. Às vezes chega-se a oferecer uma centena de possibilidades de plantas.
Trata-se, no entanto, de uma flexibilidade inicial, controlada pelo projeto, e que pode ser bom, e
muitas, vezes, por se utilizarem de painéis leves para divisórias, permitem alterações futuras sem
grandes reformas.
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Edifício à rua Aimberê, Roberto Candusso, 1999, planta tipo e opções de plantas. (Candusso, 2000)

Analisando tanto as novas tipologias de apartamentos como as tradicionais utilizadas no
mercado paulistano, notamos que a tripartição dos espaços da habitação em áreas social, íntima e
de serviços insiste em dominar os partidos arquitetônicos, mesmo quando se trata de unidades
que não se destinam a famílias nucleares. A resposta do mercado tem sido, via de regra, uma
associação entre o modelo habitacional burguês oitocentista e o modelo funcional veiculado pela
arquitetura Moderna.
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Entretanto, algumas destas novas configurações apresentam soluções que caminham para a
integração dos espaços e sobreposição das funções, como é o exemplo dos apartamentos
pequenos onde a sala de estar se funde com a cozinha, separadas, às vezes, apenas por uma mesa
de refeições fixa, apesar desta solução não ser uma inovação recente, já que as chamadas cozinhas
americanas se difundiram na década de 1920.

Edifício Spazio 222, Sumaré, Décio Tozzi, 1996, planta tipo.
(Revista Projeto 240)

o palacete e a caixinha de fósforos 278
Desde os anos 1940, os apartamentos de dois e três dormitórios começaram a constituir
uma categoria de apartamentos médios, que veio tornar-se bastante consolidada nas últimas
décadas do século 20. As áreas foram se reduzindo - situando-se hoje, basicamente, entre 55 e 70
m² -, os cômodos suprimidos, e esta fórmula espacial acabou se tornando mais comum do que se
imaginava. Tornaram-se tão comuns que, principalmente a partir da segunda metade da década de
1990, suas peças publicitárias suprimiam sua planta. Afinal, para que demonstrar uma organização
espacial que todos já tinham em mente?

Edifício Splendid, São Paulo, s/ identificação
do autor, década de 1990, planta tipo.
(www.concordimoveis.com.br/)

278

Denominação dada a duas tipologias de apartamentos bastante comuns na capital. França, V. Cabeças cheias de prédios. In: A
turma dos arranha-céus. Quem são os arquitetos que mais fazem prédios na cidade. Revista Veja São Paulo, ano 32, nº 30, 28/07/1999.
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Ao observarmos a distribuição interna destes
apartamentos,

notamos que a

produção

imobiliária não se interessou em oferecer,
especialmente neste caso, novas organizações
espaciais

que

necessidades

respondessem
dos

modos

às

novas

de

vida

contemporâneos.
As

soluções

continuam

convencionais

e

totalmente estanques, na qual a tripartição em

Edifício Placa Athénée, São Paulo, s/
identificação do autor, década de
1990,
planta
tipo.
(www.concordimoveis.com.br/)

zonas íntima, social e de serviços é ainda a
regra.

Apresentando um desenho que se repetia também nas unidades de um dormitório, a
fórmula adotada é a de estruturar o projeto em três núcleos, articulados sempre de maneira
semelhante:

A. Espaços de estar e de jantar configurados em um mesmo ambiente. Na imensa maioria dos
apartamentos médios paulistanos, o acesso se localiza próxima à cozinha. Mais especificamente em
um reduzido hall de entrada, resquício da galeria de outrora. A sala de estar, quase sempre
conjugada ao espaço de refeições, prolonga-se, na maioria dos casos, em uma varanda. O
mobiliário é que costuma qualificar cada parte deste espaço, dotando-o de usos.
Entretanto, notamos, a partir de análise detalhada sobre as diversas atividades propostas
para serem realizadas em apartamentos279, que este conjunto de sala de estar, jantar e varanda,
pode ser usado de outras maneiras. No caso dos apartamentos médios de dois e três dormitórios,
verificamos que, além da sala ser, em 68% dos casos, um espaço principalmente de alimentação e,
em 70%, de recepção, os moradores realizariam suas atividades de relaxamento ou lazer neste
espaço, como é proposto em 44% dos apartamentos analisados. Também tem se sugere o uso a
sala como um local de estocagem, devido à redução que todos os cômodos têm sofrido

279

Delarisse, K. F. Apartamento Paulistano: evolução recente da habitação contemporânea na cidade. Relatório Parcial, CNPq –
PIBIC de Bolsas de Iniciação Científica, São Carlos, EESC-USP, SAP, Nomads, 2001. O trabalho trata de uma análise quantitativa de 230
exemplos de apartamentos produzidos na cidade de São Paulo. Foram analisadas plantas, com layout, retiradas de material publicitário.
Para a quantificação, fez-se uma leitura das plantas a partir de uma lista de atividades principais desenvolvidas nas habitações: comer,
preparar alimentos, dormir, receber, entreter-se, lavar-se, defecar/urinar, estocar, exercitar-se e ainda cuidar de roupas.
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ultimamente. Isto ocorre em 36% dos casos estudados. Esta sobreposição de funções ocorre em
um espaço desenhado para a realização de atividades compartimentadas e estanques, na qual o
mobiliário define o uso.

B. Cozinha que abriga também a área de serviço, quase sempre sem nenhuma divisão. Este núcleo
é sempre acessado por uma porta próxima da entrada principal. Raros são os exemplos de
apartamentos desta categoria com entrada de serviço e dormitórios de empregados. Estes
elementos tão característicos dos apartamentos brasileiros, durante tantas décadas, têm sido
sistematicamente suprimidos nos empreendimentos construídos para bolsos menores, sob o
pretexto da redução de custos. Não só a questão econômica, mas também o aumento da
quantidade de equipamentos coletivos do edifício e o próprio modo de vida contemporâneo dos
moradores, além da profissionalização do pessoal doméstico, fizeram com que esses cômodos
perdessem sua importância nestes apartamentos menores. Atividades anteriormente reservadas à
empregada doméstica como, por exemplo, o preparo de alimentos, é agora realizado cada vez
mais fora de casa. Também supõem-se um predomínio do número de moradores que preferem
empregadas diaristas, o que acabou levando o dormitório de empregada a assumir outras funções.
Entretanto, sua presença sempre denota um diferencial de comercialização para as famílias mais
abastadas, que geralmente o utilizam como uma despensa ou depósito, e talvez por esta razão,
não possua janelas, em tantos casos.
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Geralmente a cozinha é dotada de armários, eletrodomésticos e a pia, dispostos de maneira
a concentrar as atividades e de manter o mínimo de conforto para acessá-los. Devido à exiguidade
de sua área, o consumo de refeições é transferido para a sala. Já refeições rápidas como café da
manhã, são, em geral, tomadas em espaços menos confortáveis como balcão, mesa dobrável na
cozinha, etc, enquanto jantares mais demorados são feitos à mesa de jantar, na sala.

Edifício New York Condominium,
Sãp Paulo, s/ identificação do
autor, década de 1990, planta
tipo.
(www.romeuchapchap.com.br/)

C. Dormitórios que apresentam um agenciamento interno limitado pelas dimensões reduzidas,
janelas no centro da parede, armários e circulação cruzada que acabam limitando as possibilidades
de posicionamento do mobiliário a uma única solução, em certos casos. A presença de suíte é vista
como sinônimo de conforto e de independência em relação ao grupo, o que implica em
valorização para comercialização, reafirmando, no entanto, a priorização do modelo familiar
nuclear. É crescente o número de apartamentos em que um dos dormitórios é utilizado para
atividades de trabalho remunerado, configurando-se como um escritório.
Não é desconhecido de ninguém que o dormitório é um dos lugares da habitação em que
mais se realizam atividades, principalmente no caso dos apartamentos reduzidos. Estudar,
trabalhar, fazer sexo, relaxar e entreter-se parecem ser as mais frequentes, mas atividades como
comer e convívio, que sempre foram realizadas em outros espaços dentro da habitação, estão
sendo realizadas também nos dormitórios. Em pesquisa realizada pelo Nomads.usp280, em 2001,
48,30% do entrevistados que possuem TV declararam assisti-la no dormitório, que é o lugar por
280

O Nomads - Núcleo de Estudos sobre Habitações e Modo de Vida-, EESC-USP, realizou uma pesquisa via Internet, através do site do
Nomads.usp, durante os meses de outubro e novembro de 2001. A pesquisa abrangeu a totalidade do território nacional e as diversas
faixas de renda, níveis de escolaridade e faixas etárias, dentro dos limites restritos da comunicação via Internet. A leitura dos resultados
preliminares desta pesquisa pode ser consultada no endereço www.eesc.usp.br/nomads.
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preferido do isolamento de 54,04% dos entrevistados. Neste espaço comumente se realizam
atividades como, leitura não relacionada ao trabalho (74,47%), fazer sexo (67,87%), falar ao telefone
(59,36%) e apenas 4,89% declararam que costumam usar o dormitório somente para dormir.
Dotados de computadores, leitores de vídeos e de telefones, os dormitórios representam
microcosmos individuais no universo coletivo que é o apartamento reduzido, onde os membros do
grupo convivem em espaços mínimos.

E Banheiros que possuem áreas bastante
reduzidas. Obedecendo a um padrão rigoroso
de acabamento que desconsidera qualidade
espacial, tais banheiros possuem pia, vaso
sanitário, bidê ou ducha higiênica e o box
com

chuveiro.

pequenas

Costumam

aberturas,

são

apresentar
iluminados

artificialmente por lâmpadas fluorescentes e
oferecem poucos espaços para estocagem,
geralmente localizados sob a pia, ou atrás do
espelho. De forma geral, o status social do
apartamento

e

seu

patamar

de

Edifício Condomínio Nova América, São Paulo, s/ identificação do autor,
década de 1990, planta tipo. (www.romeuchapchap.com.br/)

comercialização são dados pelo número de
banheiros e pelo seu nível de acabamento e
equipamento.

Nos apartamentos mais simples, temos apenas um banheiro, que se localiza, de maneira geral,
ao lado dos dormitórios. O segundo banheiro se houver, será o da suíte dos pais; o terceiro
será, possivelmente, o de empregada, e o quarto, o lavabo localizado ao lado da sala.
Outra configuração importante no mercado imobiliário paulistano é a dos apartamentos de
alto luxo, com quatro ou mais dormitórios. É ai que as referências do modelo francês se fazem mais
explícitas, inclusive por exibirem uma compartimentação que prevê o maior número possível de
cômodos diferenciados para cada atividade dos moradores. Se na análise dos apartamentos
médios verificamos que a estruturação espacial das mansões vem sendo copiada sem nenhuma
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reavaliação além da simples redução de áreas, no caso dos apartamentos de alto padrão o modelo
dos palacetes se repete. São apartamentos de grandes dimensões marcados por divisões fixas que
delimitam cômodos funcionalmente estanques.

Edifício Espaço Tangará, rua
Deputado Laércio Corte, Israel
Rewin, 1998, planta tipo. (Peça
publicitária)

A semelhança entre o desenho e a disposição dos cômodos destes grandes apartamentos
paulistanos e o modelo francês do século 19 fica evidenciada, entre outras soluções, na separação
das circulações de patrões e de empregados, tanto nas áreas comuns dos edifícios como dentro
das unidades, e na adoção de termos prosaicos para cômodos de representação como a galeria –
vestíbulo com grandes espelhos e diversas portas que se abrem para os espaços de representação.
Com área útil que pode variar de 150 a 800m², estas unidades mostram que o aumento de sua
área se dá mais pelo acréscimo no número de cômodos, e não necessariamente pela ampliação da
área de cada cômodo.
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Verificamos que nestes apartamentos maiores ocorre uma somatória de cômodos aos três
núcleos: social, íntimo e de serviços. Nas áreas sociais há um incremento representativo de salas
com funções definidas, constituindo uma versão contemporânea dos vários salons presentes no
modelo francês: grand salon, para receber, petit salon, para o convívio doméstico, boudoir, para as
mulheres, fumoir, para os homens. Com dimensões consideravelmente maiores a varanda se torna
indispensável nestes apartamentos que se destacam no mercado imobiliário pela “grande área
externa privativa com vista especial denominada terraço panorâmico”281. Nesse sentido uma nova
área externa privativa tratada como loggia e não como varanda, será acoplada aos espaços de
refeição, abrigando uma churrasqueira, e a uma sala de TV e à sala de almoço, dando origem a um
novo cômodo, o family room. Este último equivale ao espaço de convívio dos apartamentos
menores dentro da unidade maior. O restante dos cômodos de representação como as salas
maiores, geralmente destinam-se a ocasiões especiais, ocupando quase metade da área total do
apartamento, que corre o risco de não ser muito utilizada.

Edifício Courchevel, rua Barão de
Castro Lima, José Lucena, 1999,
planta tipo. (Revista Vejinha-SP,
out 99)

281

Revista Style, do grupo Cyrela, São Paulo, ano 7, nº35, 2002, p. 15. Em matéria publicitária sobre os edifícios caros comercializados em
São Paulo as varandas são descritas como grandes terraços que circunda a área de prestígio do apartamento.
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A presença de cômodos de empregados tem significado, ao longo da história dos
apartamentos, um diferencial de comercialização do empreendimento. Entretanto, em vários destes
grandes apartamentos, além de um ou dois dormitórios e um banheiro, as áreas de serviços são
dotadas de uma pequena sala de estar para os empregados. Esta inserção dá outra dimensão ao
apartamento como um todo, que passa agora a constituir-se, efetivamente, de duas unidades: a
dos patrões, bastante grande, e a dos empregados - composta por sala, dois dormitórios, banheiro
e cozinha -, com uma metragem quadrada e um nível de acabamentos que, muitas vezes, excede
os ofertados pelo mercado nas categorias populares de apartamentos de dois dormitórios.

Edifício Éden Roc, rua Campos
Bicudo, Walter Luiz Dantas, 1998,
planta tipo (peça publicitária)

Já o desenho dos banheiros destes apartamentos passou por uma mudança substancial. A
individualidade de cada membro da família foi acentuada e garantida pela inserção de banheiros
nos dormitórios, transformando-se em suítes, e também pela separação dos espaços de higiene do
casal. Estes banheiros separados do casal apresentam-se como amplas salas de banho dotadas de
ducha, banheira de hidromassagem, sauna, entre outros equipamentos que propiciam momentos
individuais de relaxamento, de cuidados com o corpo, enfim comportamentos emergentes da vida
contemporânea. Já o espaço de banho, tradicionalmente fechado e estanque, vai tornando-se
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palco de encontro do casal, para conversas durante a higiene pessoal ou para momentos de
sensualidade. Em geral, o que se separam no banheiro do casal são os equipamentos destinados à
higiene, já aqueles destinados ao relaxamento parecem ser usados em comum. Os demais
banheiros do apartamento se configuram de maneira tradicional apresentando desenho e
dimensões muito similares aos banheiros de outras configurações menores.

Edifício Ana Luiza, Bairro
Paraíso,
Padovano
&
Associados, 1996, planta
tipo. (Revista Projeto 260)
1.hall
2. sala de estar
3. sala de jantar
4. jardim
5. dep. de empregada
6. área de serviço
7. despensa
8. sala de almoço
9. cozinha
10. W.C
11. dormitório
12. sala íntima
13. varanda
14. lareira

Os dormitórios destes apartamentos de alto luxo apresentam um desenho e dimensões
idênticas aos dos apartamentos menores, mas notamos uma especialização de seu mobiliário.
Dispondo de maior poder aquisitivo, geralmente o número de dormitórios destes apartamentos se
refere, no mínimo, ao número de filhos do casal, fazendo com que seja dispensada, por exemplo,
uma segunda cama, sobrando espaço para outros móveis e equipamentos como, televisores,
aparelhos de som, telefones, computadores, frigobar, etc. Segundo dados de recenseamentos
gerais, os grupos domésticos de renda mais alta costumam ter menor número de filhos, o que gera
mais individualidade, menos mobiliário e mais espaço útil nos dormitórios.

depois do tipo
Nesse início da década de 2000, o quadro geral dos apartamentos construídos na cidade de
São Paulo tampouco se altera muito. Em meio a uma diversidade cada vez maior de perfis de
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grupos domésticos, e das alterações cada vez mais múltiplas de seus modos de vida, os
conceptores de edifícios de apartamentos, associados a incorporadores e vendedores, parecem
responder a essas demandas de uma maneira pouco convincente. Aparentemente, o mercado
imobiliário, nestes últimos anos, vem apresentando novidades em relação aos apartamentos
oferecidos nas décadas anteriores. Como em outras épocas, o desejo e as necessidades dos
moradores são, de maneira geral, atendidos minimamente sob a alegação de que se chegou a
resultados projetuais economicamente viáveis.

Edifício Grand Space Perdizes, Pompéia, Tecnisa, 2002, peças gráficas de publicidade. (www.planetaimoveis.com)

Cada vez mais, notamos a valorização da esfera coletiva dos edifícios, principalmente
quando falamos de espaços produzidos para os extratos médios e altos da sociedade. Isto parece
dever-se, principalmente, ao fato de que a área da unidade está, de maneira geral, cada vez menor,
e grande parte das atividades deixa de ser realizada dentro dela. Além dos espaços de lazer
tradicionais como piscinas, playgrounds e áreas verdes, vários empreendimentos começaram a
oferecer espaços específicos para outras atividades, anteriormente realizadas nos apartamentos de
áreas maiores.

Edifício Morumbi Trend, rua Heitor de
Souza Pinheiro, Abyara, 2002, cozinha
gourmet e lounge com copa e bar do
edifício. (www.planetaimoveis.com)
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Entre eles estão o lounge – descrito em alguns panfletos como um espaço para receber pessoas,
trocar informações, ver e ser visto –, o espaço gourmet – local dotado de cozinha, sala de jantar e
equipamentos destinados a reuniões gastronômicas dos moradores e seus convidados –, o space
grill – local próprio para se grelhar alimentos, diretamente ligado ao espaço gourmet, entretanto,
com sistemas talvez mais eficientes de exaustão.
O hall de entrada tem frequentemente pé-direito
duplo

e

refinados

materiais

de

acabamento,

passando a ser chamado de lobby. Nota-se também
a presença, nestes empreendimentos, de cyber café,
business center, fitness center, spa, entre outros,
ressaltando-se

que

a

maioria

dos

nomes

designando esses espaços são em inglês. Alguns
destes equipamentos, longe de se constituírem
como novidades, são versões maquiadas dos
antigos salões de festas, academias de ginásticas,
hall de entrada e salas de repouso presentes nos
edifícios das décadas de 1980 e 1990.
Edifício Art Nouveau, Pinheiros, Tecnisa, 2002, Lobby e praça
de entrada do edifício. (www.planetaimoveis.com)

Edifício Hype Jardins,
Abyara, 2002. Fitness e sala
de descanso do edifício.
(www.planetaimoveis.com)
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Os

novos

equipamentos

sugerem

o

suprimento de algumas demandas típicas da
metrópole contemporânea. Uma delas pode
estar associada à importância que o uso do
tempo passa a ter na vida das pessoas, daí a
crescente

oferta

de

empreendimentos

dotados de serviços típicos de hotelaria, como
o long stay, um tipo

de flat, destinado a

grupos familiares pequenos, normalmente
composto por dois ou três dormitórios. No
caso

dos

apartamentos

convencionais,

também tem sido notado o aumento da
quantidade
Long Stay World Class, Vila Olímpia, Collaço e Montaner, Cyrella, 2002,
planta tipo. (www.cyrella.com.br)

de

serviços

oferecidos

pelo

condomínio, desde serviços domésticos, como
lavar,

passar

externas

e

como

cozinhar,
pequenas

até

atividades

compras

e

pagamentos.
Há casos em que esses serviços se estendem à vigilância dos filhos, à disposição de motorista,
personal trainer, massagista e entertainer.
Uma outra demanda metropolitana pode estar associada à ideia de stress provocado pela
vida cotidiana, veiculada por meios de comunicação. Ela traz subjacente a mensagem de que todos
deveriam combater o problema destinando alguns momentos do dia a atividades prazerosas e
relaxantes. A resposta dos conceptores a esta solicitação tem sido notada na forma de inserções de
espaços destinados a massagens, terapias alternativas, atividades de culto ao corpo em áreas
coletivas do edifício, geralmente dotadas de jardins planejados – o feng shui tem sido largamente
utilizado nesta década – e espelhos d’água. O requinte e a quantidade de tais serviços coletivos se
relacionam, diretamente, como sempre, ao tamanho do bolso do morador.
Em relação aos espaços internos das unidades, observamos que a grande maioria dos
edifícios de apartamentos, independentemente da classe social a que se destina, e apesar de todas
as mudanças de estilos de vida citadas anteriormente, apresenta uma fórmula espacial recorrente.
A resposta do mercado tem sido, via de regra, uma associação entre o modelo habitacional
burguês oitocentista e aspectos do modelo funcionalista veiculado pela Arquitetura Modernista.
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Acima: Edifício Grand Space Perdizes, Pompéia, Tecnisa, 2002. À direita:
Edifício Art Nouveau, Pinheiros, Tecnisa, 2002, plantas tipo.
(www.planetaimoveis.com)

Destacam-se, neste período, alguns lançamentos de apartamentos de um dormitório
dentro do quadro geral da cidade de São Paulo, por apresentarem, em geral, um aumento
significativo de suas áreas úteis, acompanhado de uma supervalorização de suas áreas coletivas,
tratadas como extensões necessárias do apartamento. Frequentemente destinado a uma parcela
da sociedade que não se encaixa no formato de família nuclear – casais sem filhos recém-casados,
solteiros, divorciados, viúvos ou viúvas –, tais apartamentos tendem a abrigar moradores das faixas
mais altas de renda.
Alguns
atenção

por

empreendimentos
suas

nos

campanhas

chamam

publicitárias

requintadas e seus nomes: e-apartaments, Electra,
Living Loft, OpenHouse Loft, Studio Home. Tais
projetos embasam-se em um discurso que propõe
suprir

a

exiguidade

apartamento

das

através

de

áreas

internas

do

um

arsenal

de

equipamentos e serviços localizados na instância
coletiva do edifício. Analisando a proposta de
utilização
publicitário

dos

espaços

notamos

internos

que,

no

apesar

material
de

certa

sobreposição de atividades – entreter-se, trabalhar,
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Edifício Electra, rua Otávio Tarquínio de Souza, Ricardo
Barbosa Arquitetura, 2000, planta tipo do apartamento simples.
(peça publicitária)
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receber, estocar, dormir e preparar alimentos estão previstas num único cômodo – e o gosto por
alguns equipamentos móveis e com rodízios, que sugerem certa flexibilidade, tais apartamentos
oferecem as mesmas soluções que os demais apartamentos de 1 ou 2 dormitórios lançados
recentemente na cidade de São Paulo.

Edifício Studio Home, rua
Bela Cintra, Paulo Lisboa,
2000, proposta de layout
para o dia e para a noite.
(peça publicitária)

Edifício E-apartaments, rua Alves Guimarães, s/ identificação do autor, 2000.
Acima: apartamento e-personal. À direita: apartamento e-project. (peça
publicitária)
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Os apartamentos de 4 ou mais dormitórios também tiveram suas áreas úteis aumentadas.
No ano de 1990, a área útil média dos lançamentos de 4 dormitórios era de 209,53m², que passou
para 285,91m² no mês de julho de 2002 282 (ver tabela pg. 205). Esse aumento pode estar associado
ao fato de que a grande maioria destes empreendimentos, principalmente aqueles destinados aos
mais ricos, dotou todos ou quase todos os seus dormitórios de banheiros. Esta atitude demonstra
outra tendência clara nos últimos anos, a do incremento da privacidade dentro do espaço
doméstico, principalmente burguês. Cada indivíduo possui, via de regra, um espaço de isolamento
dentro do apartamento. Isto se estende também ao espaço do casal, agora dotado de banheiros e
closets separados. No interior destes grandes apartamentos são criados domínios individuais,
dotados de equipamentos também de uso individual – como os computadores, tvs, leitor de vídeo,
telefone, que propiciam conexões com mundo externo –, e os equipamentos básicos para a
higienização, realização de necessidades fisiológicas e os cuidados com o próprio corpo. As
atividades de relaxamento e prazer também são evidenciadas pela presença da banheira em
algumas suítes, e sempre na suíte do casal.

Edifício Royal Point, São Paulo,
s/ identificação do autor, 200,
planta tipo. (Quia Qual, 2000)

Tal aumento da área dos grandes apartamentos se deve também ao aumento no número
de outros cômodos. Por um lado, cômodos como a louçaria, a prataria e a chapelaria voltaram a

282

Relatório EMBRAESP, São Paulo, jul. 2002.
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aparecer após tantos anos de banimento, num intuito claro de dotar o apartamento com o
requinte e o glamour dos palacetes do começo do século, ou, pelo menos, com sua evocação. Por
outro lado, certa recusa das classes mais ricas em usar áreas e serviços coletivos de seus prédios,
fez com que alguns serviços fossem incorporados ao apartamento, como é o caso das
churrasqueiras, escritório, home theather, além dos vários livings e varandas que tentam reproduzir
as áreas ajardinadas e de convívio do térreo. Porém, os espaços coletivos continuam a oferecer
inúmeros serviços de lazer e culto ao corpo, atividades frequentemente realizadas em grupo.
Aumenta também o número de vagas nas garagens, alguns empreendimentos chegando a
oferecer 6 vagas por apartamento.

Edifício Parque Tangará, São Paulo, s/
identificação do autor, 2000, planta tipo.
(Quia Qual, 2000)

Exatamente na direção que se esperava, os apartamentos de dois e três dormitórios
continuaram a perder área útil, principalmente os destinados às classes de renda média e médiabaixa. Segundo dados da Embraesp, a média da área útil dos apartamentos de dois e três
dormitórios, no ano de 1990, era de respectivamente 59,57 e 86,54m². Já no ano de 2002, a área
útil média dos mesmos apartamentos foi de, respectivamente, 49,90 e 77,23m². (ver tabela pg. 205)
Esta configuração continua exatamente igual a de décadas passadas, sem muitas variações.
Alguns empreendimentos do mercado continuam a oferecer as chamadas opções de plantas, com
variações muitas vezes superficiais, como já foi analisado. Entretanto, uma tendência que
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observamos nestes apartamentos e também em edifícios destinados às classes mais ricas é a de se
dotar um edifício de sistema estrutural capaz de abrigar plantas livres e, a partir daí, oferecer
possibilidades de agenciamentos com 1 a 3 dormitórios. As variações e as possibilidades são
inúmeras, porém a lógica destes empreendimentos segue o padrão das antigas “opções de
plantas”: construída a configuração eleita, esta não se altera mais, a não ser que uma reforma seja
realizada no apartamento.
Segundo dados da Embraesp, nos últimos cinco anos o mercado tem oferecido um número
maior de unidades de um dormitório em relação ao período de 1987 a 1997, representando, por
exemplo, no ano de 2001, 17,45% do total de lançamento na cidade de São Paulo. Já as unidades
de dois e três dormitórios sofreram menor enfoque no mercado de lançamentos, alcançando
respectivamente 41,16% e 31,15% no mesmo ano. (ver tabela pg. 205)

Edifício São Paulo Fashion Hall, Vila Madalena,
Abyara, 2002. Acima: proposta de apartamento
A+B. À direita: proposta de apartamento
elaborada pelo estilista Marcelo Sommer.
Abaixo: proposta de apartamento elaborada
pelo
estilista
Fause
Haten.
(www.planetaimoveis.com)
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De maneira geral, as propagandas de lançamentos dos edifícios de apartamentos
produzidos, em São Paulo, nestes primeiros anos do século 21 enfatizam, principalmente, o bemestar e uma maneira de viver considerada saudável, prática e moderna. O nome dos
empreendimentos também nos remete a tais conceitos de vida: São Paulo Fashion Hall, Hype, The
Dream, Soft Loft, Modus Vivendi Jardins, Grand Space, e ainda os que remetem ao glamour francês:
Port de la Rochelle, Le Grand Classique, etc. Tais referências não ultrapassam o folheto de
divulgação, já que as supostas novidades oferecidas pelos empreendimentos são versões
maquiadas de algumas atividades antigas e tradicionais, e que o espaço da unidade, em si,
continua o mesmo.
Segundo Tramontano, “estudiosos de diferentes horizontes têm apontado na mesma
direção quando o assunto é a metrópole do século XXI: seu habitante parece ser um indivíduo que
vive, principalmente, sozinho, que se agrupa eventualmente em formatos familiares diversos, que
se comunica à distância em redes às quais pertence, que trabalha em casa, mas exige
equipamentos públicos para o encontro com o outro, que busca sua identidade através do contato
com a informação.283

EVOLUÇÃO DAS ÁREAS ÚTEIS DE UNIDADES RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS) LANÇADAS NO MSP, CLASSIFICADAS POR
NÚMERO DE DORMITÓRIOS.
Mês

Janeiro 2001

Julho 2001

Janeiro 2002

Julho 2002

1 dorm

36,72

18,93

34,32

41,06

2 dorm

51,10

54,12

52,12

49,90

3 dorm

91,63

85,01

59,30

77,23

4 dorm

*

178,43

*

285,91

Fonte: Embraesp, relatórios mensais, 2001/2002

283

Tramontano,
M.
Habitação,
Hábitos
e
Habitantes:
www.eesc.usp.br/nomads/livraria_artigos_online_habitos_habitantes.htm
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EVOLUÇÃO DAS ÁREAS MÉDIAS DE UNIDADES RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS) LANÇADAS NO MSP, CLASSIFICADAS POR
NÚMERO DE DORMITÓRIOS

Período

01 dorm.
Útil

02 dorm.

Total

Útil

03 dorm.

Total

Útil

04 dorm.

Total

Útil

Total

1985

40,77

-

64,87

-

114,03

-

191,34

-

1986

42,81

88,07

62,64

110,69

105,36

190,08

200,62

375,53

1987

40,28

79,64

59,24

105,69

97,69

177,64

251,13

482,92

1988

41,39

86,46

55,56

90,08

88,97

158,86

185,13

341,50

1989

38,08

77,32

60,11

109,07

98,72

183,84

218,09

426,07

1990

37,76

82,17

59,57

112,04

86,54

160,75

209,53

399,30

1991

40,23

94,11

57,51

110,18

98,51

185,38

168,04

331,18

1992

40,72

80,59

57,96

105,89

84,08

152,80

195,90

384,32

1993

39,42

79,51

55,65

101,25

82,50

161,48

175,49

334,33

1994

39,52

80,59

56,19

101,55

82,35

159,46

150,20

288,01

1995

40,14

85,37

57,04

106,07

83,37

162,62

158,96

306,31

1996

31,00

71,16

56,12

102,46

75,27

132,17

213,38

396,02

1997

30,87

69,23

54,63

91,54

74,93

134,60

205,53

389,32

1998

33,81

75,44

54,46

106,88

80,10

151,67

174,41

403,92

1999

31,21

69,65

54,34

98,84

79,17

146,74

193,13

364,02

2000

33,82

72,39

52,19

96,53

79,41

148,61

181,18

341,19

2001

30,70

64,19

51,22

93,34

80,97

151,51

188,75

355,64

Fonte: Embraesp, relatórios anuais, 1985-2001.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS) LANÇADAS NO MSP, CLASSIFICADOS POR NÚMERO
DE DORMITÓRIOS
Ano

1 dorm. (%)

2 dorm. (%)

3 dorm. (%)

4 ou mais dorm. (%)

1985

18,40

32,25

18,09

31,24

1986

19,20

31,60

29,31

19,87

1987

8,71

53,53

32,06

5,57

1988

8,53

61,73

24,03

5,69

1989

16,51

43,48

28,84

11,16

1990

10,41

58,03

26,96

5,59

1991

13,99

62,08

18,55

5,35

1992

8,49

59,59

26,17

5,73

1993

3,81

47,12

39,06

10

1994

5,83

41,08

44,21

8,85

1995

6,30

39,26

39,87

14,53

1996

9,63

36,41

48,81

5,13

1997

14,63

37,08

46,03

2,25

1998

25,85

29,34

32,96

11,83

1999

19,71

46,47

27,13

6,68

2000

17,19

45,35

27,62

9,82

2001

17,45

41,16

31,15

11,60

2002

11,08

39,82

29,11

19,98

Fonte: EMBRAESP, julho de 2002. * Dados até julho/2002.
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considerações finais

Não foi fácil convencer o paulistano a morar em apartamentos. Foram praticamente quatro
décadas de esforços no sentido de retirar da habitação coletiva verticalizada a velha imagem
degradada e promíscua de cortiço que abarrotava os bairros na virada do século 19 para o século
20. Mesmo com todos os esforços de governos locais em buscar para São Paulo uma imagem de
cidade haussmanniana, com suas remodelações e reformas, talvez a peça mais emblemática da
Paris da Belle Époque - o apartamento -, não alcançou nestas terras o mesmo significado que na
Europa. Poucos foram os apartamentos produzidos nos anos 1910 e 1920 para as classes mais ricas
da sociedade, que preferiam os palacetes. Inicialmente com programas simples, raramente para
famílias nucleares, mas principalmente para pessoas sozinhas e pequenos grupos de solteiros, os
apartamentos começaram a ganhar espaço no cenário habitacional paulistano com configurações
muito similares aos quartos de hotéis e as hospedarias.

Desde suas origens na cidade de São Paulo, notamos que o controle da produção dos
edifícios de apartamentos tem estado nas mãos de especuladores, principalmente a partir de Lei
do Inquilinato. Sempre considerados como mercadoria, tais apartamentos chegaram ao final do
século 20 apresentando a mesma tipologia de tempos atrás em áreas até 50% menores que nos
anos 1950. Este “tipo”, sob a alegação de ser um resultado projetual economicamente viável e que
atende às necessidades dos moradores foi, nas últimas três décadas do século 20, comercializado
em grande escala.

Os apartamentos elaborados por “arquitetos de atelier” frequentemente oferecem a mesma
organização espacial. Este quadro se acentuou, principalmente a partir dos anos 1970, quando
observou-se a especialização de uma chamada arquitetura comercial subordinada, portanto, às
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regras de mercado. Segawa observa: “(...) que a grande maioria de edifícios do gênero é medíocre,
virtualmente transformando um juízo de origem preconceituosa num argumento irrefutável (...)”.284

A maior crítica à produção do mercado utiliza-se sem dúvida, do fato de que tais
apartamentos continuam oferecendo espaços internos muito semelhantes aos de há um século
atrás, para grupos familiares diversos e famílias nucleares totalmente transformadas. Talvez a
principal alteração foi a conquista da privacidade - o grupo familiar tem deixado de ser um grupo
doméstico controlado por uma pessoa para ser um encontro de indivíduos e vidas individuais -,
significando que o espaço doméstico tem de responder de outra forma a essas solicitações. De
maneira geral, os conceptores de apartamentos não respondem a tais mudanças comportamentais
quando oferecem novidades na instância coletiva e tradicionalismo na esfera privada do
empreendimento. A unidade reduzida teve que exportar muitas das atividades antes realizadas em
seu interior para o espaço coletivo dos edifícios e neste sentido, ao longo do tempo, o mercado viu
na ênfase e estes equipamentos coletivos a venda de uma imagem. Modernidade, eficiência,
praticidade e segurança compuseram a retórica do mercado nestes últimos cinquenta anos. Neste
mar de projetos aprovados às centenas por ano, que pasteurizam a massa urbana com trabalhos
sem qualidade arquitetônica, imperam as paredes a 45 graus em planta, espaços reduzidos e
descuidos primários com a insolação.285

Criando coisas novas com conceitos velhos, o mercado, hoje, diz saber o que os clientes
querem e precisam: uma arquitetura de fachada que estimula o gosto pela inovação constante,
entretanto sem alterações conceituais. Esta receita garantida, que vende bem, pode realmente
atender as novas demandas dos novos modos de vida da sociedade? Vários são os indícios que
não, entretanto o maior sinal de que tais apartamentos não atendem às novas demandas da
sociedade reside na insatisfação geral que é indicada pelo alto número de reformas de que as
unidades são alvo, recheando de trabalho os escritórios de decoração e arquitetura da cidade.
Basta abrir qualquer revista de decoração ou arquitetura para nos depararmos com matérias que
tentam resolver o problema da inadequação dos espaços construídos desta modalidade
habitacional. Como acomodar atividades como o trabalho em casa, o relaxamento, o culto ao
corpo, além das necessidades individuais de cada membro da família em espaços tão
compartimentados, estanques e cada vez mais minúsculos?
284
285

Segawa, H. Obviedade e mediocridade. São Paulo, Revista Projeto, nº 141, Editora Pini, 1991, p. 63.
Serapião, F. O edifício invisível e a cidade inexistente. São Paulo, Revista Projeto nº 241, Editora Pini, 2000.
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Tais tendências têm sido explicitadas através dos jornais, revistas, documentários, teses
sobre modos de vida, entretanto recentemente o Nomads.usp realizou uma pesquisa286 sobre
comportamentos e modos de morar que reforçou o que já imaginávamos, em que pesem os
limites de penetração da consulta, restrita a pessoas com acesso à Internet via computador. Entre
inúmeros dados, destacamos a enorme sobreposição de funções no dormitório apontada: (48,30%)
assistem TV, (74,47%) lêem ou escrevem coisas não relacionadas com o trabalho ou estudo,
(67,87%) realizam sexo, (59,36%) falam ao telefone, e apenas (4,89%) dos entrevistados declararam
que costumam usá-lo só para dormir. O uso do computador também pareceu ser uma realidade
comum para a maioria da amostra, já que apenas (8,94%) declararam não possuir o aparelho em
casa. Sobre a importância de se garantir individualidade aos dois membros de um casal, temos
dados que confirmam sua importância e necessidade: 52,34% vêem com bons olhos o uso de
closets e armários individuais e também espaços de trabalho separados. Em relação aos banheiros,
48,09% encaram o momento do banho como relaxamento além de higiene (45,74%). Entretanto os
entrevistados expressaram nesta pesquisa, o sonho de possuir outras coisas em seus banheiros:
como uma banheira (71,49%), uma vista para uma paisagem bonita (56,38%) e um jardim interno
(39,15%). Dispositivos estes que estimulariam uma permanência mais longa no banheiro e
conotariam ainda mais tal espaço ao relaxamento, ou, ainda, ampliariam o espaço. Tais desejos
parecem caminhar em direção à junção quarto+banheiro no momento em que 24,89% dos
entrevistados manifestaram a vontade de ter uma divisória móvel integrando os dois ambientes. Já
as cozinhas parecem ser os locais por excelência de convívio. Entretanto, verificamos que o ato de
se alimentar tem sido estendido a outros espaços da casa como, por exemplo, a sala de jantar, de
TV e até os dormitórios. As pessoas têm se alimentado também mais fora de casa, principalmente
os singles, que diretamente influi na presença da empregada doméstica.

Nota-se, neste cenário da produção de apartamentos, que o arquiteto é o que menos opina
sobre o desenho das unidades. Tudo é decidido pela dupla incorporador-vendedor, sendo este
último o que tem contato com o comprador no stand de vendas, e se arroga, por isso, o direito de
definir padrões. O apartamento metropolitano, especialmente aquele produzido no mercado
efervescente e selvagem da metrópole paulista, é, hoje, muito mais um produto de estratégias de
286

O Nomads - Núcleo de Estudos sobre Habitações e Modo de Vida-, EESC-USP, realizou uma pesquisa via Internet, através do site do
Nomads.usp, durante os meses de outubro e novembro de 2001. A pesquisa abrangeu a totalidade do território nacional e as diversas
faixas de renda, níveis de escolaridade e faixas etárias, dentro dos limites restritos da comunicação via Internet. A leitura dos resultados
preliminares desta pesquisa pode ser consultada no endereço www.eesc.usp.br/nomads.
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marketing do que um problema de arquitetura. O que menos importa parecem ser as reais
necessidades dos moradores. No entanto, o que a nossa pesquisa aponta é que, de posse do
conhecimento sobre o perfil real dos usuários, e disposto a rever toda a configuração espacial de
unidades e edifícios, o profissional arquiteto pode vir a ocupar um lugar de destaque no processo.
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Revista VEJA. Floresta de Antenas. 15/11/95, p.130-132
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-------. O Mundo Chegando ao micro 10/05/95, p. 61
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sites
www.cyrella.com.br
www.abyara.com.br
www.gafisa.com.br
www.tecnisa.com.br
www.planetaimoveis.com.br
www.eesc.sc.usp.br/nomads
www.ibge.gov.br
www.seade.gov.br
www.emplasa.sp.gov.br
www.prodam.sp.gov.br

arquivos públicos e particulares pesquisados









Arquivos do Jornal Folha de S. Paulo.
Arquivos FAU/USP – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Arquivo Histórico Municipal da cidade de São Paulo.
Embraesp - Empresa Brasileira de Estudos Sobre o Patrimônio.
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística da cidade de São Paulo.
Seade - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados da cidade de São Paulo.
Sempla - Secretaria Municipal de Planejamento – São Paulo.
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