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RESUMO 

 
O  N O V O  A R R A B A L D E  D A  P R A I A  C O M P R I D A  

a arquitetura residencial na Praia do Canto em Vitória-ES (1910-39) 

Viviane Lima Pimentel

Orientadora 
Prof. Drª. Cláudia Nóbrega  

 
Co-orientadora  

Prof. Drª. Eneida Maria Souza Mendonça 
 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 
requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências 
em Arquitetura. 
 

 Este trabalho se dedica ao estudo da arquitetura residencial 
praticada no atual bairro Praia do Canto (Vitória-ES) nos primeiros 
tempos de sua ocupação. Surgido sob a denominação de Arrabalde 
da Praia Comprida, integrava a porção mais nobre do Plano do 
Novo Arrabalde, projeto urbanístico arrojado elaborado em 1896 
prevendo a expansão do antigo núcleo urbano da capital capixaba 
em direção às praias então inóspitas. A lenta ocupação propiciaria 
a manifestação arquitetônica de várias tendências formais, 
acompanhando os estilos em voga ditados pelas revistas 
especializadas que propagavam as maneiras modernas de habitar. 
Os valores pautados no conforto, na higiene e na beleza, refletiam 
uma nova forma de morar que traduzia um período de transição 
entre o ecletismo acadêmico e a arquitetura modernista vindoura. O  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
processo projetual desta arquitetura esteve prioritariamente nas 
mãos de construtores e projetistas cuja inspiração tinha origem nos 
projetos divulgados pelas revistas especializadas em circulação na 
época. Por sua vez, estas revelam um modo projetual que 
priorizava a organização espacial, seguida pela definição dos 
materiais construtivos e, por fim, da aparência formal que se 
desejava ‘imprimir’ à construção, impregnada pelos ditames 
importados da Europa e Estados Unidos. Considerada a 
sistemática destruição deste acervo perante o processo de 
verticalização ao qual o bairro foi submetido a partir da década de 
1960, o objeto de estudo deste trabalho é conformado pelos 
projetos residenciais aprovados no período de 1910 a 1939, 
quando se verifica o primeiro ápice construtivo, dando início à 
consolidação na ocupação do bairro. 
 
 

Palavras-chave: 1. Praia do Canto, Vitória(ES). 2. Novo Arrabalde. 

3. Arquitetura Eclética. 4.Arquitetura Residencial. 
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ABSTRACT 
 

O  N O V O  A R R A B A L D E  D A  P R A I A  C O M P R I D A  
a arquitetura residencial na Praia do Canto em Vitória-ES (1910-
39) 

Viviane Lima Pimentel 

Orientadora 
Prof. Drª. Cláudia Nóbrega  

 
Co-orientadora  

Prof. Drª. Eneida Maria Souza Mendonça 
 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 
requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências 
em Arquitetura. 
 

This paper is dedicated to the study of existing residential 
architecture in the neighborhood of “Praia do Canto” (Vitoria - 
Espirito Santo) during its first settlement. Praia do Canto was first 
named “ Arrabalde da Praia Comprida” ( Long Beach suburb) 
being in the noblest part of the Novo Arrabalde Plan, a daring 
urbanistic project elaborated in 1896 forecasting the expansion of 
the ancient urban nucleus of the Capixaba capital toward the , 
then  inhospitable beaches. The slow occupation would render 
favorably to the architectural manifestation of several stylus 
trends, following the tendencies in specialized publications that 
heralded the modern ways of living. The values based on comfort, 
hygiene and beauty, reflected a new way of living that represented 
a transitional period between the academic eclecticism and the 
coming modern architecture. The project process of this 
architecture was mainly in the hands of builders and designers, 
whose inspiration was originated in projects disclosed by the  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
specialized magazines of that time. These magazines unveiled a 
way that prioritized spatial organization, followed by a definition of 
the building materials, and by the structural appearance that 
should be imposed to the construction, everything influenced by 
what was in vogue in the United States and Europe. Considering 
the systematic destruction of these archives due to the 
verticalization process suffered by the neighborhood that began in 
the 60s, the object of this study is formed by the residential 
projects approved in the period of 1910 to 1939, when it’s possible 
to see the first construction boom, beginning the solid occupation 
of the neighborhood. 
 
 
 
Key word: 1. Novo Arrabalde. 2. Praia do Canto Neighborhood.    

3. Residential architecture. 4. Eclectic architecture. 
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O que há sempre, na imperfeição humana, 

é a procura de um objetivo ou ideal, a 

aproximação cada vez maior a ele, o 

desejo de alcançá-lo e a decisão de 

manifestar as aspirações nele envolvidas, 

sem que jamais sejam elas realmente 

alcançadas. 

(Sylvio de Vasconcelos,1983, p.19) 
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INTRODUÇÃO 

 

‘O Novo Arrabalde da Praia Comprida’ trata de um estudo 

acerca da arquitetura praticada na primeira ocupação do que 

atualmente se aproxima do traçado da Praia do Canto, bairro 

nobre da ilha de Vitória, capital do Espírito Santo. 

 

Dadas as diferentes conformações apresentadas pelo bairro ao 

longo de sua trajetória, com expansões e retrocessos de seus 

limites, é necessária uma explicação mais detalhada acerca do 

processo de ocupação da região de estudo. 

 

A área proposta para recorte espacial desta pesquisa, localizada 

a nordeste da ilha de Vitória, permaneceu desocupada desde o 

estabelecimento da Capitania do Espírito Santo, nas primeiras 

décadas do século XVI. De parcos recursos e desenvolvimento 

lento, o Espírito Santo romperia com a estagnação e a inércia 

apenas a partir de meados do século XIX quando, à imagem do 

processo econômico ocorrido nos demais estados do sudeste 

brasileiro, a cultura cafeeira propiciou o desenvolvimento de uma 

sociedade cujos olhares se voltavam para o Velho Mundo 

europeu, e mais reverenciosamente, para a cultura francesa. 

 

Submetido aos solavancos da balança comercial cafeeira, único 

produto a dar efetiva sustentação econômica ao desenvolvimento 

do Estado, o Espírito Santo procura o caminho da modernização 

guiado pelo governo republicano de Muniz Freire (1892-1896). 

Dentre várias iniciativas alavancadas na gestão deste Presidente 

de Estado, interessa a este trabalho o projeto de expansão do 

núcleo original da antiga Vila de Vitória.  

 

Elaborado em 1895-96 pelo engenheiro sanitarista Francisco 

Rodrigues Saturnino de Brito, o Plano do Novo Arrabalde previa a 

ocupação da região das praias, a nordeste de Vitória, aonde seria 

criado um novo núcleo destinado a receber a população residente 

no centro antigo (Mapa 01). O projeto previa a implantação de três 

núcleos: a Vila Monjardim, a Vila Hortícula e o Novo Arrabalde 

‘propriamente dito’, tal como a ele se referia o autor do projeto 

(Mapa 03). Isto feito, o centro urbano antigo seria reformulado 

para abrigar o centro comercial e cívico, atraindo um grande 

contingente populacional. 

 

O motivador do iminente desenvolvimento foi também o 

responsável pela brusca interrupção no Plano de Muniz Freire: a 

queda na cotação do café impediu o prosseguimento das obras e 

o Novo Arrabalde conheceu apenas um trecho da estrada de 

rodagem que comunicaria o Centro à Praia do Suá. 
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Embora aparentemente nunca tenha sido efetivamente 

interrompida, a execução do Plano urbanístico foi gradualmente 

realizada pelos Governos que se seguiram a Muniz Freire. As 

ações para implementação do Plano tiveram maior ou menor 

intensidade de acordo com as metas de cada governante e, mais 

significativamente, em compasso com as fases de pico na 

valorização do café.  

 

Na área de abrangência do Plano do Novo Arrabalde, o Arrabalde 

do Suá foi primeiramente ocupado, por volta de 1905. A este 

seguiria o Arrabalde da Praia Comprida, que teria sua a fase 

inicial de sua ocupação demarcada entre a instalação da linha de 

bonde ao Suá, por volta de 1910 (Mapa 05), e o primeiro ápice na 

aprovação de projetos, na década de 1930. Em função destes 

dados é estabelecido o recorte temporal deste estudo, que se 

estende até o ano de 1939. 

 

É possível observar que a denominação de Praia Comprida foi 

mantida durante todo o período de estudo proposto, abarcando 

ainda a Praia do Canto, que então ainda era vista como parte 

integrante do Arrabalde da Praia Comprida. Assim, o recorte 

espacial ora estabelecido abraça a porção do território interno ao 

limite traçado pela Rua Dukla de Aguiar, seguindo pela Av. Ordem 

e Progresso (atual Des. Santos Neves), um trecho da Reta da 

Penha, acompanhando a Rua Itapemirim (atual Constante Sodré) 

e por esta seguindo até o Canal da Camburi, e daí, até a linha da 

beira-mar (Mapa 09). Este recorte delimita o Arrabalde da Praia 

Comprida observando as ruas indicadas nos livros de registro 

como endereços dos projetos aprovados na época em foco, 

referentes àqueles localizados no arrabalde em questão.  

 

Propondo ainda como terceiro recorte a leitura aprofundada 

somente dos projetos residenciais, este trabalho analisa a 

arquitetura doméstica produzida na Praia Comprida, através dos 

projetos aprovados no período entre 1910 e 1939. 

 

Se o Plano do Novo Arrabalde era arrojado para a época, não 

menos moderna era a arquitetura então produzida. Ambos se 

complementavam e possibilitavam a escrita de uma paisagem 

urbana onde se faziam presentes a beleza, o conforto e a higiene. 

E isto era muito moderno. 

 

Ao observar, por exemplo, que as casas construídas pelo 

Governo Florentino Avidos em meados da década de 1920, em 

Jucutuquara1 eram implantadas nos alinhamentos do lote, 

resguardando um pequeno pátio aos fundos para garantir a 

                                                           
 
1 Representa a Vila Monjardim no plano original do Novo Arrabalde. 
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necessária ventilação do cômodo sanitário e da cozinha, verifica-

se que ainda eram perpetuadas algumas referências da 

arquitetura anterior. Se obviamente havia o compromisso com a 

garantia da salubridade e da higiene, os terrenos de pequenas 

dimensões não permitiam a implantação em centro de lote, 

restringindo as possibilidades estéticas da construção. 

 

Normalmente, era nas adjacências do Parque Moscoso, no 

Centro, região nobre, saneada e embelezada, preferência de 

moradia de elite, que a presença da casa livre se fazia mais 

comum, cercada de jardins, onde o loteamento planejado 

possibilitava este tipo de implantação inovadora. 

 

Este fato denota o diferencial da Praia Comprida que se compôs 

de uma arquitetura que era distinta das demais, favorecida tanto 

pelo perfil fundiário de lotes amplos para a época, quanto por uma 

certa informalidade associada à paisagem praiana, ainda 

considerada como área rural pelo Código de Posturas na década 

de 1920. Quais os valores da sociedade consumidora desta 

arquitetura e de que forma a produção arquitetônica responderia 

aos seus anseios, tanto espacial quanto formalmente?  

 

A resposta a este questionamento não poderia vir das 

construções remanescentes, já que grande parte deste acervo já 

havia sucumbido à fatalidade da especulação imobiliária e os 

poucos sobreviventes já estavam em parte ou no todo 

descaracterizados. No entanto, e até por isso, se fazia mais 

urgente o estudo desta arquitetura, cujo conhecimento era 

imprescindível ao entendimento da própria trajetória da produção 

arquitetônica na cidade de Vitória. 

 

Alguns raros trabalhos se haviam debruçado sobre este momento 

da história da arquitetura capixaba e, em quantidade mais 

significativa, sobre o Plano do Novo Arrabalde. Mas 

especificamente tendo a arquitetura produzida no bairro como 

protagonista, esta ainda não havia sido contemplada. 

 

Portanto, interessou a esta pesquisa a expressão do pensamento 

arquitetônico, da idéia propriamente dita, que em nenhum outro 

lugar estaria tão plenamente representada quanto nos projetos 

aprovados na época. É no projeto que a idéia primeiro se 

materializa, tendo o traço como expressão direta da intenção do 

projetista. E assim este trabalho foi ao encontro do suporte 

material desta arquitetura pensada, não interessando em nenhum 

momento a concretização da idéia, senão a sua materialidade 

projetual. 
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Sabendo que muito deste acervo se perdeu no descaso de 

depósitos inadequados, ou nas mudanças de sede às quais foi 

submetido o setor de arquivamento, a projeção inicial foi de reunir 

um acervo de cerca de 40 projetos, uma sugestão pessoal 

pautada na falta de conhecimento da própria autora. 

Surpreendentemente, a pesquisa revelou a existência de cerca de 

470 projetos aprovados, agora devidamente reunidos no CDA-

Centro de Documentação e Arquivo da Prefeitura Municipal de 

Vitória.  

 

Procedeu-se ao início do trabalho, com o objetivo primeiro de 

levantar dados acerca desta arquitetura a fim de embasar a 

análise  propriamente dita. Com a sistematização dos dados, os 

procedimentos de análise, a revisão bibliográfica  e a conclusão 

da pesquisa, a completa finalização do trabalho permite divulgar o 

conhecimento acerca desta manifestação arquitetônica no 

Arrabalde da Praia Comprida. 

 

Esta investigação pretende, ainda, ampliar as fontes de estudo da 

arquitetura residencial do ecletismo realizada por técnicos e 

projetistas, afora as manifestações mais eruditas. Visa assim, 

contribuir com o fornecimento de material de base para estudos 

posteriores acerca desta expressão arquitetônica popular no 

Brasil, e em especial na região sudeste dadas as afinidades 

apresentadas especialmente pela produção do mesmo período no 

Rio de Janeiro - Capital Federal, cidade com a qual a sociedade 

capixaba sempre manteve estreito contato; e na cidade de São 

Paulo, cujo desenvolvimento pautado na economia cafeeira a 

partir da inserção da mão-de-obra representativa do imigrante 

italiano também apresenta certa similaridade com a trajetória do 

desenvolvimento capixaba.  

 

A sistematização deste estudo compreende a estruturação em 

três capítulos, dos quais o primeiro é dedicado à investigação dos 

fatores que levaram ao lento processo de ocupação do bairro. O 

levantamento histórico pautado nos estudos realizados por 

Campos Junior e pelo Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Espírito Santo - NAU/UFES. 

Reconhecida a ingerência do poder público como incentivador da 

ocupação da área, a pesquisa teve continuidade em documentos 

de fonte primária como Mensagens e Relatório de Governo, assim 

como em jornais publicados no período em estudo, que integram 

o acervo do Arquivo Público Estadual do Espírito Santo e da 

Biblioteca Nacional (RJ). Além destas, a leitura do Relatório Final 

do Plano do Novo Arrabalde, documento elaborado pelo próprio 

Saturnino de Brito, forneceu informações importantes acerca dos 

motivos que ensejaram a elaboração do projeto urbanístico.  
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O Capítulo 2 apresenta os referenciais da sociedade cujos 

anseios de modernização estariam também representados na 

arquitetura objeto deste trabalho. O conceito de modernidade era 

divulgado através das revistas em circulação, seja nas 

propagandas de eletrodomésticos, materiais construtivos e 

decoração,  ou em artigos dispondo sobre costumes e 

comportamento, relacionados à maneira moderna de habitar. 

Nesta etapa, o acesso à coleção de revistas A Casa, de 

propriedade do Prof. Dr. Olínio Gomes Coelho foi de fundamental 

importância para o reconhecimento das referências culturais 

daquela sociedade. Além deste acervo, os exemplares das 

revistas Architectura e Architectura no Brasil, nos arquivos do 

setor de Coleções Especiais da Biblioteca Central da UFES2 e da 

Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ3, 

também foram determinantes para o desenvolvimento da 

pesquisa. Ainda, este capítulo aborda a forma de produção desta 

arquitetura, evidenciando os parâmetros de atuação dos 

construtores e projetistas  quando o arquiteto buscava firmar-se 

no mercado profissional. 

 

O terceiro e último capítulo vem tratar mais propriamente do 

objeto de estudo, composto por um universo de 212 projetos 

                                                           
2 Universidade Federal do Espírito Santo. 
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

residenciais aprovados para a área do Arrabalde da Praia 

Comprida, no período compreendido entre os anos de 1910 e 

1939, tratando de material pouco pesquisado, senão inédito. 

 

Inicialmente, a extensa pesquisa realizada nos arquivos do CDA – 

Centro de Documentação e Arquivo da Prefeitura Municipal de 

Vitória, abrangeu todos os projetos residenciais aprovados nas 

décadas de 1910 a 1959 para a região então conhecida como 

Arrabalde da Praia Comprida, num total aproximado de 473 

aprovações. Reduzidos ao recorte temporal do período de 1910 a 

1939, desconsiderando projetos de reformas e ampliações, este 

número foi reduzido a um conjunto de 212 projetos, dos quais 145 

foram xerocopiados dada a impossibilidade de reprodução de 

todo o conjunto, induzindo à seleção de alguns exemplares mais 

significativos no campo de interesse neste trabalho.  

 

O estado de conservação do projeto foi um primeiro 

condicionante. Os desenhos realizados sobre a prancha em linho 

eram, em geral, mais resistentes. Porém, alguns projetos 

elaborados sobre papel vegetal encontravam-se ressecados e 

quebradiços, inviabilizando a reprodução em xerox. Alguns 

desenhos em cópias heliográficas estavam quase apagados; 

outros, com o desenho em traços brancos sobre fundo azul da 

cópia, não ofereciam contraste suficiente para destacar o projeto 
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na reprodução xerox. Alguns projetos eram realizados sobre um 

tipo de papel acartonado, o que também dificultaria a obtenção de 

uma cópia. 

 

A qualidade do desenho foi também um fator determinante na 

escolha dos projetos. Os exemplares selecionados apresentam, 

em geral, uma representação mais detalhada, com inserção da 

fachada em uma paisagem de fundo que valoriza a apresentação 

do projeto. A maior parte dos projetistas não possuía formação 

profissional específica, tratando de desenhistas ou construtores. 

Ademais, somente a partir de 1926, com a promulgação da lei 

276, passou a ser exigida a assinatura de um profissional do ramo 

para que se procedesse à aprovação do projeto que, portanto, até 

então, poderia ser assinado por qualquer indivíduo. Assim, a 

seleção de projetos com informações mais detalhadas e desenho 

mais elaborado indica o maior domínio dos conhecimentos 

específicos pelo autor, possibilitando uma análise de um conjunto 

mais coeso. De qualquer maneira, vale lembrar que são poucos 

os projetos com uma aparência, digamos, descuidada na 

representação ou com poucas informações técnicas.    

 

Um terceiro critério de seleção foi a constância de determinadas 

denominações na legenda como, por exemplo, “casa econômica”, 

“bungalow”, “casa de campo”. Ainda, a repetição de fachadas com 

as mesmas referências tipológicas tais como neo-colonial, 

colonial-mexicano, art-déco, entre outros. Da mesma forma, a 

repetição de padrões de distribuição espacial similares, 

evidenciando a adoção ou não de setorização funcional na 

disposição dos cômodos, norteou a escolha de alguns projetos, 

buscando investigar a possível associação dos costumes 

domésticos com determinados intervalos do período em estudo. A 

partir de um certo momento, por exemplo, não é mais encontrada 

a interligação entre dormitórios, ainda existente em construções 

mais antigas do período tratado. 

 

Para o procedimento de análise, o acervo foi novamente 

selecionado para digitalização. Na década de 1910, dos 05 

projetos residenciais aprovados, 03 foram copiados e 

digitalizados. Em referência à década de 1920, foram digitalizados 

39 dos 89 projetos aprovados, perfazendo cerca de 44% do total. 

Já na década de 30, foram digitalizadas 36 das 118 aprovações, 

resultando em 30% do total. Em termos gerais, de um universo de 

212 projetos aprovados,  67 foram selecionados para análise, 

resultando em 37% do total.  

 

Na reunião final dos projetos submetidos à análise, a seleção 

buscou abranger residências de dimensões variadas. Desde 

exemplares de residências tipo operárias até pequenas mansões 
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compõem o rol a ser considerado. No tangente aos aspectos 

formais, a adequação a um estilo arquitetônico, como o 

neocolonial e o missões, foi tão determinante quanto a 

inexistência de uma referência estilística específica, 

demonstrando não somente a força de algumas correntes formais 

em voga, como também a liberdade criativa passível de ser 

usufruída pelo projetista. 

 

Um número ínfimo de projetos, cerca de 2% do total do período, 

embora catalogados no livro de protocolo do setor de 

arquivamento da Prefeitura, não pode ser acessado por estar em 

tramitação em outros setores da Prefeitura, ou por não constarem 

nas pastas por motivos diversos. Dentre estes, note-se a 

existência de bilhetes (como um datado de 1936, por exemplo) 

indicando o empréstimo do projeto ao proprietário e que jamais foi 

devolvido ao órgão de origem. Outro fator consiste nas várias 

mudanças físicas sofridas pelo setor de arquivamento, sendo 

provável que a cada deslocamento do acervo de um edifício para 

as novas instalações em outro prédio, alguns projetos tenham 

sido extraviados ou danificados. 

 

À extensão das categorias de análise correspondeu referencial 

teórico igualmente extenso. Em atenção à metodologia projetual 

divulgada nas revistas correspondeu a ordenação das categorias 

de análise. Em todos os momentos, os artigos e projetos das 

revistas especializadas, tais como A Casa, Architectura no Brasil 

e Arquitetura e Urbanismo, endossam a análise realizada. 

Inicialmente, questões referentes ao programa se apoiaram em 

autores como Jose Luis Moia, Maria Cecília Naclerio Homem e 

Silvia Wolff. No que concerne a materiais e sistemas construtivos, 

foi fundamental a consulta ao Código de Posturas local 

promulgado em 1926 pela Lei 276 e a leitura de artigos 

publicados nas revistas, como uma conferência de Perret. No que 

tange aos ornamentos, foram considerados manifestos da 

arquitetura moderna escritos por Gregori Warchavchik e Lucio 

Costa, oferecendo o contraponto às opiniões dos arquitetos 

afeitos ao ecletismo cujos artigos também constavam das 

revistas. Nas referências estilísticas, os estudos de Maria Lucia 

Bressan Pinheiro e de Silvia Wolff, acerca de determinadas 

linguagens arquitetônicas em São Paulo, forneceram aporte 

essencial para embasamento da análise realizada neste capítulo. 

 

Não sendo as únicas obras referenciadas ao longo do trabalho, 

estas foram sem dúvida, aquelas que mais propiciaram uma 

interlocução ao longo da pesquisa que a partir de agora será 

apresentada. 
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Se você parar de lembrar, você esquece.[...] 

Há alguns anos fui ver a casa em Avalon. 

Não estava mais lá. Não só a casa, mas 

toda a vizinhança. Fui ver o salão onde eu 

e meus irmãos costumávamos cantar. 

Também não existia mais. [...] Tudo 

desapareceu. Fui ver o lugar onde Eva 

morava. Não existe mais. Nem a rua existe 

mais, nem mesmo a rua. Então fui ver o 

clube noturno do qual fui dono e, graças a 

Deus estava lá. Por um minuto achei que 

eu nunca tivesse existido.   

(SAM KRICHINSKY apud CARLOS, 

2004, p. 59-60) 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1. De Novo Arrabalde 

                                                   a Praia Comprida  
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CAPITULO 1. De Novo Arrabalde a Praia Comprida 

 

 

Fig. 1 – Panorâmica de Vitória no início do século XX. Fonte: Acervo da 
Biblioteca Pública Estadual. 

 
Na passagem do século XIX para o século XX, a busca pelo 

progresso foi a tônica na atuação dos governos capixabas. O 

estado ficara adormecido por cerca de dois séculos, obrigado a 

atuar como barreira natural na defesa das Minas Gerais. Para 

uma capitania reconhecidamente de parcos recursos, a inércia à 

qual foi submetida era mais uma barreira a ser transposta. 

 

Progredir era uma urgência cuja possibilidade somente seria 

vislumbrada já em fins do século XIX, quando o “ouro verde” 

propiciou os primeiros superávits na receita estadual. Tanto era o 

tempo a ser recuperado, que o Presidente de Estado Muniz Freire 

acercou-se de várias frentes de trabalho buscando garantir o 

desenvolvimento necessário à imagem digna de uma capital, mais 

especialmente, uma capital moderna. 

 

A modernidade era sinônimo de conforto, salubridade e beleza, 

nada que se aproximasse da pequena vila isolada em seu 

território, sem iluminação, água canalizada ou limpeza pública, 

onde as ruas tortuosas e estreitas abrigavam o casario de feições 

ainda coloniais.  

 

A contrapartida a este cenário que se desejava apagar apareceu 

na forma de um projeto de expansão, o primeiro a constituir uma 

intervenção planejada na cidade de Vitória, e também o primeiro 

projeto desta natureza elaborado pelo engenheiro-sanitarista 

Saturnino de Brito: o Novo Arrabalde (MENDONÇA et al, 1996, 

p.01). 

 

Este capítulo apresenta os primeiros passos desta expansão, 

desde a idéia iniciada com o Presidente Muniz Freire, ainda no 

início dos anos 1890, acompanhando o percurso inicial de sua 
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consolidação durante as primeiras décadas do século XX, 

especificamente na região mais distante do Centro, então 

denominada de Arrabalde da Praia Comprida. O objetivo consiste 

em reconstituir a trajetória percorrida no lento processo de 

ocupação do bairro, identificando as forças que determinaram o 

primeiro ápice de sua ocupação, nos anos de 1930.  

 

2.1. A idéia 

O ideário da cidade capital, a busca de racionalidade 
técnica e construtiva pelos engenheiros e arquitetos e 
a difusão dos modelos urbanísticos e arquiteturais 
inscrevem-se, no século XIX, numa história cultural 
sem fronteiras[...] (SALGUEIRO, 2001, p.21) 

Ao longo de quase todo o século XIX, Vitória desempenhou um 

papel burocrático ligado basicamente à sua condição de Capital 

do Espírito Santo. A inexistência de ligações terrestres entre a 

Capital e os núcleos produtores não propiciava o estabelecimento 

de atividades comerciais significativas, e a produção era escoada 

por via marítima diretamente destes núcleos para o Rio de Janeiro 

e Salvador. Nem mesmo a expansão das fronteiras agrícolas 

mineiras e fluminenses e a ocupação das terras ao sul do Estado 

por grandes fazendas monocultoras de café propiciaram, de 

início, um papel comercial mais significativo para a Capital, que 

continuou preterida mediante a facilidade de escoamento da 

produção diretamente dos portos ao sul e ao norte do Estado, 

além já ativa Estrada de Ferro Leopoldina, ligando Cachoeiro de 

Itapemirim ao Rio de Janeiro. 

 

Associada a uma série de medidas adotadas pelo Governo 

Estadual, a prosperidade alcançada pelo ‘boom’ da produção 

cafeeira alimentou os anseios progressistas republicanos do 

então Presidente de Estado Exmo. Sr. Dr. Muniz Freire (1892-

1896), cujo objetivo primeiro consistiu em transformar a ainda 

tímida Vila de  Vitória em grande centro populoso através da 

concentração das atividades comerciais no município: 

O argumento mais imediato em favor das 
necessidades dos grandes centros é fornecido 
pela lição de todos os tempos e de todos os 
povos. Não há país no mundo, de importância 
política ou comercial, que não tenha as suas 
grandes praças, e quanto mais notáveis são 
estas mais elevada é a categoria da nação; as 
primeiras nações do globo são a França, a 
Inglaterra, os Estados Unidos e a Alemanha, que 
possuem cidades como Paris, Londres, Nova 
York, além de tantas outras que figuram em 
primeira linha após estas (ESPÍRITO SANTO. 
Presidente, M. Freire apud CAMPOS JUNIOR, 
1996, p.148).      

Para alcançar seus objetivos, afirma Campos Júnior (1996), Muniz 

Freire traçou seu Plano de Governo baseado no aparelhamento 

do porto e na implementação de um sistema ferroviário capaz de 
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percorrer o território capixaba, encontrando a Estrada de Ferro 

Leopoldina, ao sul, e concretizando assim as ligações entre 

Vitória e o Rio de Janeiro e entre a primeira e as regiões cafeeiras 

de Minas Gerais. 

 

Diante das perspectivas promissoras, Muniz Freire julgava ser 

imprescindível a reorganização espacial de Vitória, a fim de 

extirpar a aparência ainda colonial do núcleo urbano, com o 

casario insalubre ‘amontoado’ em estreitos lotes dispostos ao 

longo de ruas apertadas e sinuosas, que abrigavam a constante 

ameaça de epidemias.  

 

A constante preocupação com a higiene pública não era gratuita. 

Os jornais noticiavam regularmente os óbitos, identificando as 

vítimas e as causas do falecimento. Tubérculo pulmonar, hylremia 

dyscracia profunda, septicenio, rachitismo, gastroenterite, mal 

congênito, tétano dos recém-nascidos; estes alguns dos males 

que abatiam a população. 30, 22, 18, 05 e 02 anos; 03 meses; 05 

dias; 30 horas; estas, as idades das vítimas, segundo noticiado no 

Jornal Estado do Espirito Santo (Victoria, 25 de janeiro de 1893, 

p.02). 

 

As moléstias eram comuns, integravam a rotina da cidade que até 

então não possuía sistema de abastecimento de água ou 

recolhimento de esgoto. Os dejetos eram despejados à beira do 

canal e dos córregos. Não raro, alastravam-se as epidemias, 

abatendo parte da população e gerando o pavor nos núcleos 

urbanos:  

Para não remontar a tempos remotos, basta 
recordar que em Cuyabá, depois da Guerra do 
Paraguay, houve uma epidemia de bexiga que 
matou noventa por cento de população! E isso 
somente por não existir lá lympha vaccinnica. 
Por fim, não tinham coragem de sepultar os 
cadaveres, os quaes se transformavam em 
outros tantos focos de infecção (ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO, Victoria, p.01, 04 set. 1895). 

Os cordões sanitários e a vacinação eram providenciados pelo 

Governo, porém nem sempre eram suficientes para conter o 

flagelo. Apavorada, a população denunciava através dos jornais 

casos de  doentes que escapavam à fiscalização pública: 

Constou-nos hontem haver um caso de variola 
na rua Francisco de Araujo, antiga do Egypto, e 
que tem escapado ás vistas das auctoridades 
sanitárias.” (COMMERCIO DO ESPIRITO 
SANTO, Victoria, p.01, 05 set. 1895). 

A ameaça de novas epidemias era agravada pelo aumento 

populacional provocado pelas diversas frentes de trabalho criadas 

pelo Governo. A multiplicação das casas de comércio 

exportadoras de café, das lojas de produtos importados, do 

sistema de navegação e transporte de passageiros e o próprio 
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operariado envolvido nas obras contratadas pelo Estado4; 

provocaram uma demanda por habitações à qual a Capital não 

estava preparada para atender. 

 

Esta situação persistiria ainda no ano de 1895, quando Muniz 

Freire estabeleceu a carência de edificações como a ‘grande 

causa perturbadora’ que interferia no desenvolvimento de Vitória. 

Segundo o governante, este fator contribuía para a carestia de 

vida, causando a elevação exagerada dos aluguéis, além de criar 

empecilhos à execução de alguns melhoramentos e impossibilitar 

outros, como as demolições de casario exigidas para realização 

das metas do Governo. A falta de habitações contribuía para o 

afastamento de várias atividades de interesse do município, 

ocasionando ainda a aglomeração de massas operárias em 

barracões precários que aumentavam o risco de incidência de 

epidemias (ESPIRITO SANTO Presidente, M. Freire. 1895, p.22). 

 

Este panorama, segundo Andrade, era comum às cidades 

brasileiras da República Velha, vinculadas ao comércio 

exportador, como as portuárias, que diante das profundas 

transformações sócio-econômicas presenciadas em fins do século 
                                                           
4 Em andamento, estavam as obras para a construção do quartel, a 
implementação do sistema de abastecimento de água potável, diversas 
intervenções para melhoramentos da cidade e a construção da estrada de ferro. 
 

XIX se depararam com a necessidade urgente de resolver novos 

problemas: o rápido crescimento populacional, a expansão 

desmesurada das áreas urbanas, a falta de condições sanitárias 

adequadas e o alojamento da classe operária nascente. Neste 

sentido, grandes cidades brasileiras no período buscaram 

adequar-se à nova realidade através de reformas em suas 

estruturas territoriais  (1992, p. 96). 

 

Assim, o discurso de Muniz Freire acompanhava a tendência dos 

grandes centros na expansão da área urbana com vistas a 

preparar a cidade para o rápido e intenso crescimento almejado. 

No projeto do Novo Arrabalde, haveria espaço para todas as 

classes sociais: a Vila Monjardim, mais próxima ao antigo centro, 

destinado a abrigar a classe operária; a Vila Hortícula, a meia 

distância, cuja função seria prover de gêneros alimentícios o 

bairro residencial principal, o Novo Arrabalde propriamente dito, 

localizado na porção mais distante da ilha. 

 
Esta relação de distanciamento com o centro persistia na 

associação, comum para a época, entre área de porto como portal 

de acesso para epidemias. Como exemplifica Terry, esta idéia 

estaria impregnada na reforma empreendida por Pereira Passos 

no Rio de Janeiro, alguns anos mais tarde, quando “[...] os 

discursos da saúde pública através do olhar médico higienista 
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sobre a cidade [elegiam] por um lado discursos sobre a beleza e o 

prazer; e por outro, discursos sobre o perigo, o contágio e a 

doença” (2002, p.37) e continua, citando Luz: “a proposta 

higienista estabelecia um contraponto entre o Porto, porta de 

entrada para as doenças, e a praia, reconhecida como sanatório, 

graças às práticas salutares do banho de mar e de sol”(LUZ, 1994 

apud TERRY, 2002, p.37).  

 

Além da afluência populacional esperada com o súbito 

desenvolvimento, o argumento das massas operárias já 

instaladas buscava justificar a necessidade de expansão do 

núcleo urbano existente, optando pela criação de um novo bairro 

dentro dos limites da ilha, na região das praias afastadas ao 

nordeste, em área até então desocupada. Para tanto, criou a 

Comissão de Melhoramentos da Capital em 18955, tendo como 

presidente o engenheiro sanitarista Francisco Rodrigues 

Saturnino de Brito, cuja incumbência consistia em realizar 

levantamento topográfico detalhado da área e elaborar os projetos 

para implantação de um Novo Arrabalde.  

 

                                                           
5 Em sua obra “O Novo Arrabalde”, Campos Júnior (1996) localiza a criação da 
Comissão de Melhoramentos da Capital  na data de 09 de abril de 1895 (p. 154),  
mas também indica que a mesma foi formada no ano de 1893 (p.177).  

Com área prevista em cerca de 06 vezes maior do que o centro 

urbano existente (CAMPOS JUNIOR, 1996, p.163), o Novo 

Arrabalde reuniria as condições ideais de salubridade e 

modernidade, com o traçado ortogonal estabelecido através de 

largas avenidas, propiciando a implementação de sistema de 

abastecimento de água e canalização de esgotos. O acesso seria 

possibilitado mediante a construção de uma estrada de rodagem 

cujo traçado acompanhava o litoral, pressupondo a execução de 

aterros em determinados trechos. 

 

Neste sentido, corrobora a afirmativa anterior a respeito da 

valorização da imagem de “bairro sanatório”, onde a beira-mar 

estaria associada ao combate às doenças. Já integrava o Plano 

do Novo Arrabalde o projeto de um hospital, obra que chegou a 

ser iniciada ainda na gestão de Muniz Freire, mas que foi 

interrompida nos alicerces, sendo abandonada pelas 

administrações posteriores (Fig. 10).  

 

Forte oposição sofreu Muniz Freire à concretização de seus 

objetivos.  A criação da Comissão de Melhoramentos da Capital e 

os estudos para implementação da expansão urbana na região 

das praias da ilha repercutiram na forma de uma série de críticas 

e acusações veiculadas através de artigos no jornal da oposição, 

o Commercio do Espírito Santo, que defendiam a solução do 
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déficit habitacional através de investimentos na vizinha Vila do 

Espírito Santo6, situada além do estuário, em detrimento das 

onerosas obras de implementação do Novo Arrabalde, e 

argumentavam no artigo Erros sobre erros: 

[...] os capitalistas jamais se abalançarão a 
edificar no Maruhype7 com enorme dispendio na 
conducção de material, desde que a villa do 
Espirito Santo offerece muito mais vantagem de 
transporte e outras excellentes condições, que 
não lhe podem ser disputadas pelo novo bairro 
ou ‘Ville Muniz Freire’ (Commercio do Espírito  
santo, 13 set. 1985, p.01). 

As críticas não eram infundadas. Na época, se alcançava a área 

destinada ao Novo Arrabalde através do caminho de tropas, 

cruzando a Fazenda de Maruípe e seus “pitorescos outeiros”, 

conforme sublinhado por Saturnino de Brito em seu Relatório 

(1943, p. 16) (Mapa 01). Por esse caminho, se chegava ao 

loteamento no trecho mais distante das praias, junto ao ramo 

norte do estuário, próximo à Ponte da Passagem que estabelecia 

uma das ligações da ilha com o continente ao norte. Além de 

longo e acidentado, seria necessário, ainda, ultrapassar os brejos 

e mangais ou cruzar o Morro Barro Vermelho para atingir os 

terrenos secos à beira-mar (Mapa 02).  
                                                           
6 Atual município de Vila Velha, também tratada pejorativamente em artigos da 
época como Villa do Coutinho. 
7 Nota da autora – o bairro Maruípe se estendia até às praias, onde foi projetado 
o Novo Arrabalde (CAMPOS JUNIOR, 1996, p.165). 

No entanto, Saturnino de Brito (1943, p.16) propunha o acesso 

através de uma via que se desprendia do sopé dos montes – rota 

economicamente mais viável – para atravessar trechos úmidos 

onde os aterros seriam indispensáveis, embora o trajeto mais 

curto, manifestando a intenção de “conquistar definitivamente ao 

mar uma certa área, até agora sob os domínios das altas marés” 

(1943, p.16), servindo “a todos os terrenos marginais que sejam 

aproveitáveis para edificações” (1943, p. 21). 

 

Ainda, justificava a decisão do Governo em  ocupar os terrenos à 

beira-mar por entender que “os hábitos da população e a sua 

situação econômica exigiam que o local destinado a proporcionar-

lhe o repouso das fadigas diárias deveria achar-se a pequena 

distância do núcleo atual”, a fim de que o transporte fosse o mais 

acessível e o menos oneroso possível e afirmava: 

Os espiritosantenses (...) [vêem-se] divididos em 
entusiastas pelo projeto e descrentes de sua 
realização, embora crentes na necessidade de 
se prolongar a capital, mesmo saltando por 
sobre o estuário, - como absurdamente 
querem fazer os que condenam, por 
politicagem (permitam-me o termo), as obras de 
Maruipe, para apoiarem irrefletidamente as da 
estradinha que vai da margem oposta à Vila 
Velha (1943, p.145, grifo nosso). 
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É necessário considerar que a Vila do Espírito Santo encontrava-

se a nove quilômetros da Capital, separada por mar8; enquanto o 

projeto proposto por Saturnino de Brito distava apenas quatro 

quilômetros do mesmo ponto (Espírito Santo. Presidente, M. 

Freire, 1896, p.71-72 in CAMPOS JUNIOR, 1996, p.p.164). 

 

Ainda, o sanitarista considerava também como vantagem do 

traçado final “o aspecto mais estético para uma estrada que se 

destina a ser transformada pelo arruamento futuro” · (1943, p.21), 

partido refletido na predominância de alinhamentos retos em 

detrimento das linhas curvas.  

 

Portanto, é possível observar que a argumentação do sanitarista 

considerava que o alto custo demandado com a construção da 

estrada de rodagem proposta para acesso ao Novo Arrabalde 

seria relativizado ao considerar a criação de novas possibilidades 

de ocupação espacial dentro da própria ilha, associada à idéia de 

retificação do tecido urbano pela implementação de arruamentos 

com predominância do traçado retilíneo, valores estes que 

pareciam indispensáveis à pretendida imagem de capital 

moderna, metrópole populosa, centro comercial de projeção 

nacional e internacional.  

                                                           
8 Somente em 1927 seria construída a primeira ponte de transposição do braço 
do canal em direção às terras continentais ao sul do Espírito Santo. 

A manifestação supra de Saturnino integra o Relatório Final sobre 

o projeto realizado pelo sanitarista para o Governo Estadual, 

sendo trecho de uma explicação - conforme ele afirma - elaborada 

em 1896 e publicada nos jornais de Vitória, fruto da bateria de 

artigos nos jornais da oposição, especialmente no jornal 

Commercio do Espirito Santo que, a 13 de setembro de 1895, no 

artigo assinado por Edit. do Cachoeirano, referenciava o discurso 

pronunciado pelo Presidente de Estado por ocasião da 

inauguração da Estrada de Ferro Sul, traçando duras críticas ao 

citado pronunciamento: 

“(...) Agora passemos a liquidar algumas do cão 
de chácara, homem para uma só, que tanto 
aprecia a Mãe do Estado. Diz que se a capital do 
Estado reproduzisse o aspecto de Pariz por 
occasião das exequias de Carnot, a nossa alma 
de patriota se abriria ás mais francas expansões 
de alegria. Protestamos immediatamente contra 
o pretendido simile entre a influencia e estima de 
que gosava Sadi Carnot o presidente 
estremecido pela França republicana e o Dr. 
Moniz Freire, o presidente deste Estado que o 
tem sacrificado com seus tresloucados projetos, 
com as despesas fabulosas a que o tem 
arrastado e que tem decahido do conceito em 
que era tido pela maior parte dos seus antigos 
correligionarios.(...)”(1895, p.01). 
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Antes, em 1893, o artigo Interesses Estadoaes publicado no jornal 

governista9 em 25 de janeiro (Estado do Espírito Santo, p.03), 

propagandeava as maravilhas do novo bairro que surgiria para 

fazer concorrência à Villa do Coutinho: o Bairro do Sauá 10. Este 

bairro, depois de implementada a infra-estrutura completa, atrairia 

a “elite da sociedade victoriense”, que até então freqüentava as 

praias do município vizinho nos meses de verão.  

 

O referido texto, assinado por J. Maia, não desmerecia a vizinha 

Vila Velha11. Ao contrário, reconhecia a superioridade da Vila 

sobre a sua “imaginária rival”, porém ressaltando que esta 

vantagem não resistiria à “competência” do novo bairro caso não 

se adotassem medidas garantidoras para o “desenvolvimento das 

condições de confortabilidade, hygiene e embellesamento de que 

se ressente sua [de Vila Velha] antiga edificação”. Perguntava-se 

então o autor de que serviriam as vantagens se as ruas 

continuassem tortas e estreitas, dificultando a ventilação para o 

                                                           
9 O jornal Estado do Espirito Santo foi fundado em 15 de março de 1892 por 
Muniz Freire e Cleto Nunes, respectivamente Presidente de Estado e 
Conselheiro Municipal. 
10 Atual bairro Praia do Suá, integrava o plano do Novo Arrabalde, sendo mais 
próximo do núcleo do que as então desconhecidas Praias Comprida e do Canto. 
Quanto à “Villa do Coutinho”, parece ser uma forma bem humorada de tratar o 
atual município de Vila Velha. 
11 ] Dos artigos consultados, alguns se referem à Vila do Espírito Santo e outros, 
à Vila Velha. Nas citações deste trabalho, a designação original foi mantida com 
a intenção de provocar uma pesquisa mais aprofundada posteriormente. 

centro; e sem arborização “tão necessaria á higyene quanto á 

commodidade das diversões”.  

 

Frente a estas observações, supõe-se que as famílias da capital 

tinham o costume de veranear no núcleo vizinho, a fim de 

desfrutar dos encantos “da pittoresca Villa do Coutinho”. Também 

é possível perceber a desconsideração – e mesmo aversão - pelo 

traçado colonial, original, associando a malha ortogonal a 

conceitos de noção modernizadora como conforto, higiene e 

aformoseamento. 

 

“A crítica à cidade colonial, à sua desordem e conseqüente 

insalubridade, está presente no discurso sanitarista brasileiro 

desde fins do século XIX até a década de vinte”, afirma Andrade 

(1992, p.100). E acerca do mesmo tema, Mendonça esclarece 

que “A passagem do século XIX para século XX marca no estudo 

das cidades, o momento em que a técnica, ligada à noção de 

higiene urbana, é introduzida modificando o meio existente, como 

solução aos problemas econômicos, sociais e morais” (1996, 

p.01).  

 

Neste contexto, a proposta de criação do Novo Arrabalde reflete o 

ideário de modernização urbana da época, em completa rejeição 

ao núcleo antigo existente, optando pela criação de um novo 
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centro residencial, retificado e saneado, sujeito aos ares amenos 

da beira-mar.  

 

Neste caso, além da possibilidade de implementação das 

benfeitorias no município vizinho, que então receberia o 

excedente populacional não absorvido pela Capital, era aventada 

também a possibilidade de reestruturação do próprio núcleo 

urbano já existente. Neste sentido, Saturnino de Brito concordava 

com a opinião do Governo acerca da criação de uma nova área 

urbanizada em detrimento da realização de investimentos para 

melhoria imediata do núcleo existente: 

Reconhecer, porem, que o próprio núcleo atual 
da velha cidade pode ser desenvolvido uma vez 
que haja capital, não importa negar que 
preferível é proporcionar à vida comercial da 
Vitória um arrabalde onde descance, na vida da 
família, dos labores do dia e onde esta se veja 
garantida pelas condições higiênicas e estéticas 
de chácaras bem estabelecidas (BRITO,1943, 
p.144). 

Considerando que a proposta era de transferência das famílias 

para uma nova área distante cerca de 4Km do antigo centro, 

“proporcionado-lhes todas as comodidades que jamais serão 

praticamente alcançadas na velha cidade”, o sanitarista afirma 

que “Só depois de bem amadurecer estes motivos, eu, como 

cidadão, assenhorei-me do verdadeiro alcance do plano do Sr. Dr. 

Moniz Freire e , como engenheiro, prossegui com mais amor nos 

trabalhos que me foram cometidos” (BRITO,1943, p.144, grifo 

nosso).   

 

A julgar pelos relatos em jornais e documentos oficiais, o 

desenvolvimento da Vila do Espírito Santo – ou Vila Velha - teve 

considerável incremento a partir das ações do Governo Estadual 

para modernização de Vitória, já que esta última não apresentava 

condições físicas e topográficas para abrigar a população atraída 

pelos novos investimentos na Capital. Porém, o clima ameno e a 

proximidade com a costa propiciavam um diferencial para a Vila, 

cujos ares eram reconhecidos como mais salutares e 

recomendados à cura de doenças, servindo ainda como balneário 

para a elite da Capital.  

 

No entanto, nada mais lógico para um Governo progressista, que 

ansiava por modernizar a Capital do Estado, do que promover a 

expansão urbana dentro dos limites de seu próprio território. A 

imagem de uma metrópole comercial cuja extensa malha urbana 

pudesse expandir até os limites litorâneos parece mais compatível 

com os ideais munistas do que promover a expansão para além 

do estuário, compartimentando a imagem de unidade urbana da 

Capital e, conseqüentemente, fortalecendo o município vizinho em 

detrimento do território da própria Capital. 
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Outro fator diz respeito à própria comunicação entre Vitória e a 

Vila do Espírito Santo. Vários autores, dentre eles Saturnino, 

referenciam a força das correntes marítimas verificada no braço 

de mar que separa a ilha do continente12. A construção de uma 

ponte de ligação entre as duas vilas parece ser de tal forma 

absurda, considerado o comprimento necessário para vencer a 

largura do estuário, que tal hipótese sequer é aventada na época. 

Assim, o transporte necessariamente seria por navegação, sendo 

então indispensável a onerosa construção da ponte sobre o rio 

Aribiri. Embora demandasse a realização de aterros significativos, 

também onerosos, o transporte ‘por via férrea servida a bond’ era 

mais seguro e mais rápido, além de mais compatível com a 

imagem de moderno centro comercial que se buscava alcançar. 

 

Os dogmas da modernidade eram extraídos das experiências 

urbanas européias, voltando-se especialmente para a nova Paris 

operada por Haussmann: retificada, urbanizada, extirpada de 

suas feições medievais. No entanto, a realização de uma 

intervenção significativa no núcleo urbano existente demandaria 

recursos por demais custosos, significando o arrasamento de toda 

a área para reconstrução de uma nova cidade. O tratamento do 

núcleo urbano da Capital seria viabilizado após o esvaziamento 

                                                           
12 A velocidade das correntes seria abrandada após os sistemáticos aterros 
realizados durante o século XX. 

de sua função residencial, transformado em centro cívico, 

significando um segundo momento nos planos do Governo 

Estadual. Antes disso, o novo bairro abarcaria toda a noção de 

urbanidade, com o perfil fundiário capaz de receber a implantação 

dos imóveis livre dos limites do terreno, propiciando a ventilação e 

insolação das residências reforçada pela distribuição ortogonal 

dos arruamentos amplos (Mapa 03).   

 

A associação das zonas portuárias à idéia de áreas sujas, mal-

cheirosas, insalubres, era o oposto das idéias higienistas que 

propagavam as qualidades dos ventos vindos do mar. Com a 

conquista dos terrenos junto ao litoral, de acordo com as noções 

de salubridade da urbanística moderna, Vitória afastaria 

consideravelmente a ameaça constante das epidemias.  

 

“No processo de modernização das cidades, generaliza-se a 

presença de representações negativas da cidade antiga aliadas 

aos argumentos simbólicos, políticos, higienistas”, afirmaria 

Salgueiro (2001, p.26). Neste sentido, a expansão do núcleo 

existente nas planícies junto à praia não deve ser encarada sob 

uma visão unilateral, puramente associada às questões 

econômicas. Não obstante possíveis interesses particulares dos 

sujeitos políticos envolvidos, a expansão é plenamente compatível 

com o pensamento progressista da época de Muniz Freire que, 
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imbuído pelos anseios de modernização do Espírito Santo, 

buscou a transformação da Capital a partir de seu próprio 

território. 

 

2.2. O Plano 

Numa época em que a noção do belo caminha lado a 
lado com a noção do útil, a leitura dos lugares – 
cidade e território – associa utopia e cientificismo em 
torno de uma questão central. Portadora de um 
sentido bem amplo, o sítio.(SALGUEIRO, 2001, 
p.143). 

A criação da Comissão de Melhoramentos da Capital, em 1895, 

tinha dois objetivos principais: sanear e embelezar o núcleo ainda 

caracteristicamente colonial, a fim da capacitá-lo a receber o 

afluxo populacional que seria gerado pelos novos investimentos.  

 

Como saneamento, se entendia dotar Vitória de condições 

mínimas de salubridade mediante a realização de aterros 

sanitários e a implementação de um sistema de abastecimento de 

água e de coleta de esgotos. Já o embelezamento significava 

extirpar definitivamente a imagem de núcleo colonial e realizar a 

criação do novo bairro onde as exigências modernas de 

salubridade fossem plenamente atendidas através da implantação 

de residências no modelo de chácaras e da implementação da 

infra-estrutura básica adequada. 

 

Contratado como Presidente da Comissão de Melhoramentos, o 

engenheiro sanitarista Saturnino de Brito iniciou o projeto de 

remodelamento da cidade propondo a manutenção da antiga vila 

como centro cívico e sugerindo a expansão da cidade para os 

terrenos ao norte da Ilha de Vitória, com a criação de um novo 

núcleo urbano: o Novo Arrabalde ( Mapa 01 e Mapa 04). 

 

O projeto do Novo Arrabalde consistiu na primeira intervenção 

planejada na cidade de Vitória (MENDONÇA et al., 1996, p.01) e 

também no primeiro plano urbanístico do Eng. Saturnino de Brito, 

que posteriormente viria a consagrar-se com a realização de 

projetos de expansão, melhoramentos e saneamento em várias 

cidades do país, dentre elas Campinas, Petrópolis, Santos, Recife 

e João Pessoa. 

 

 A solução apresentada por Saturnino pressupunha a criação de 

um novo bairro a nordeste da Ilha de Vitória, em região ainda 

inóspita, no sentido de proporcionar “à Capital terreno são, ou 

saneado, por onde possa se desenvolver com as garantias 

higiênicas e com os predicados estéticos das cidades modernas” 

(BRITO, 1943, p.14). Desta afirmação é possível reter alguns dos 
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elementos básicos recorrentes em Saturnino: as dimensões 

técnica e estética que permeariam toda a sua obra. 

 

A rigor, ele era um técnico cuja preocupação primeira consistia na 

elaboração de um projeto onde as condições ideais de 

saneamento e escoamento das águas pluviais estivessem 

garantidas. Preocupava-se, ainda, com o custo final da obra, 

buscando soluções menos onerosas que viabilizassem a 

execução do plano integralmente, mesmo que para tal fosse 

necessária a realização em etapas consecutivas. 

Porém, soma-se à sua atitude criteriosamente técnica a 

preocupação em agregar valores estéticos a fim de obter um 

resultado diferenciado, considerando em seus projetos um outro 

fator: as especificidades da paisagem local. Ao afirmar que “(...) o 

belo efeito não depende principalmente do plano, mas do 

pitoresco natural ou do sentimento artístico dos arquitetos que 

estudaram as condições das localidades e ordenaram seus 

embelezamentos” ( BRITO, 1943 apud  ANDRADE, 1992, p.190), 

Saturnino refuta possíveis acusações relacionadas à monotonia 

de seu traçado em xadrez, da absoluta racionalidade de suas ruas 

e avenidas retilíneas. Ao contrário, promove em seus planos a 

valorização da paisagem natural e da paisagem construída, 

reclamando a participação responsável dos arquitetos na 

complementação deste cenário urbano. 

Em seu Relatório, ao descrever a topografia local, Saturnino 

destaca que a “ação milenária dos mares” propiciou o acúmulo de 

“depósitos aluvianos em cordão litoral, que ligou entre si 

pequenas ilhas”, as quais passam a ser conhecidas pelas 

“denominações - morros Ponte da Passagem, Barro Vermelho, 

Barrinha, Guajuru, Itapebussú, Suá, Bento Ferreira, etc.” (BRITO, 

1943, p.17). Identificadas as origens da topografia local, a 

valorização destes elementos ocorre, em Saturnino, ora com 

objetivo puramente paisagístico, ora com a criação de espaços 

para o lazer. Assim é que, ao utilizar o eucalipto visando promover 

o dessecamento dos mangais existentes na região, o plantio 

ocorre em forma de bosques, em massas homogêneas que 

atendem ao objetivo saneador ao mesmo tempo em que 

valorizam a paisagem local, como por exemplo, na introdução da 

espécie na franja do Morro da Gamela. A previsão de um 

cemitério localizado no Morro do Barro Vermelho e transformado 

em “Bosque Sagrado” também é um exemplo deste sentido 

técnico-estético revelado em sua obra. Esta proposição é 

confirmada nas afirmações do sanitarista apresentadas no projeto 

elaborado para a cidade de Santos (1905), onde Saturnino 

afirmaria que: 

O pittoresco natural, os bosques existentes, as 
mattas próximas ás cidades, serão objeto de um 
estudo especial; os horisontes naturaes (o mar, 
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as montanhas, os valles dos rios) não devem ser 
interceptados, salvo quando devam evitar ventos 
incommodos[..] (1915, p.15) 

Mas é na descrição do tratamento dado ao Morro da Barrinha que 

Saturnino exprime melhor o seu pensamento estético, 

influenciado por um gosto pelo pitoresco que impregnou a Europa 

nas primeiras décadas do século XIX. Segundo o urbanista, 

naquele local as matas existentes seriam mantidas com o objetivo 

de abrigar um “passeio que será encanto do novo bairro”, onde: 

[...] abrir-se-ão sombrias alamedas transitáveis 
por carruagens, até o ponto culminante que se 
acha situado entre as duas barras do estuário; 
ter-se-á, assim, - ao pé, as paisagens ridentes 
das margens e, ao longe, o indefinido do Oceano 
oferecendo-se favorável à contemplação 
interior e à criação de imagens ( BRITO,1943, 
pág.42, grifo nosso). 

A “criação de imagens” e a “contemplação interior” sugerem dois 

aspectos cuja abordagem remete ao Romantismo: a observação 

da paisagem sob a estética do pitoresco e a apreciação do 

Oceano como caminho para a busca do eu interior. 

 

É necessário entender que, na passagem do século XIX, as novas 

classes burguesas na América Latina, inclusive no Brasil, 

perseguiam um estilo de vida que fosse capaz de diferenciá-las 

das antigas aristocracias escravocratas, de hábitos considerados 

provincianos e antiquados. Com a adoção dos modelos europeus 

de comportamento, em especial os “da Inglaterra vitoriana e os da 

França de Napoleão III” (ROMERO, 2004. p.319), este novo grupo 

social busca consagrar sua “condição de classe superior”  

mediante a adoção de um estilo de vida pretensamente 

cosmopolita, tendo os cafés, restaurantes, clubes e teatros 

privilegiados como locais de encontro. Nestes lugares, quase 

redutos de acesso exclusivo a representantes desta elite, o 

importante era ver e ser visto, exibir suas posses e seus modos 

sofisticadamente europeus a fim de garantir a permanência 

naquele seleto grupo. 

 

Na procura de ostentar um ar o mais parisiense possível, 

rivalizavam-se Buenos Aires e o Rio de Janeiro. Para os grandes 

centros latino-americanos, tornava-se premente a composição de 

um cenário urbano capaz de atender aos anseios desta nova 

classe. Era imprescindível, portanto, a criação de espaços amplos 

perante a remodelação dos emaranhados centros coloniais, com 

a abertura de passeios e avenidas que aproximassem estes 

centros da imagem da modernidade representada pela Paris de 

Haussmann. Assim como nos cafés e demais locais de reunião da 

elite burguesa, nas caminhadas pelos amplos bulevares e 

passeios públicos o importante era marcar a sua presença 

perante os seus iguais. Também os passeios de coche podiam 
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acontecer nas avenidas ou nas áreas mais distantes, onde os 

piqueniques permitiam o contato e a contemplação da Natureza.  

 

O rebatimento desta noção de modernidade acontece também em 

Vitória com a prosperidade propiciada pela comercialização do 

café. Obviamente, as proporções do centro urbano são outras, 

incomparavelmente mais modestas: enquanto o Rio de Janeiro 

contava com cerca de 1 milhão de habitantes (SEVCENKO, 2002, 

p 20), na passagem do século a população de Vitória não 

ultrapassava os dez mil (ARAÚJO FILHO , 1974 apud CAMPOS 

JÚNIOR, 1996,p. 125). No entanto, a riqueza permitia os contatos 

cada vez mais constantes com a Capital Federal, e mesmo com 

os grandes centros da Europa, ensejando os mesmos anseios por 

imprimir a marca européia como símbolo de modernidade. 

 

Neste sentido, o projeto de Saturnino de Brito busca 

possivelmente possibilitar a repetição dos costumes europeus e 

dos grandes centros europeizados, pela criação de bosques onde 

os passeios de coche, presentes no cotidiano das sociedades 

cosmopolitas, pudessem tornar-se um hábito também para a elite 

capixaba. Particularmente no Bosque da Barrinha, onde o 

urbanista ressalta que o “passeio de carruagem” permitiria 

alcançar o ponto mais alto favorecendo ao indivíduo a 

“contemplação interior” e a “criação de imagens”, Saturnino evoca 

o costume popularizado na Europa, já no início do século XIX, de 

buscar nos panoramas costeiros o espetáculo da paisagem 

inóspita. 

 

Esta forma de apreciação da paisagem difere radicalmente do 

modelo de apreciação clássica, que “privilegia a cena campestre 

em detrimento da beira-mar” (CORBIN, 1989, p.71.) pela busca 

de um ambiente aprazível e repousante na contemplação da 

natureza domesticada. Esta natureza era uma prova da existência 

divina, já que “feita para os humanos apreciarem a capacidade de 

Deus” (SEGAWA, 1996, p.23). 

 

Ao contrário, o Romantismo que tocava Saturnino cria a “estética 

do pitoresco” (CORBIN, 1989, p.152), traduzindo a inquietude 

especialmente revelada na França e na Inglaterra pela atenção 

que passavam a adquirir os estudos sobre o cérebro e os 

“distúrbios da alma”. Em oposição à apreciação clássica, o 

pitoresco tendia a privilegiar o recorte, um ponto de visada 

privilegiado a ser descoberto pelo observador, promovendo a 

fragmentação da paisagem em quadros instantâneos. Assim, “a 

viagem pitoresca é perseguição incessante do espetáculo [da 

natureza] e da surpresa que ele provoca”  (CORBIN, 1989, p.155). 
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É neste sentido que Saturnino revela uma tênue associação com 

o Romantismo pitoresco, que de certa forma permeia o projeto do 

Novo Arrabalde. Retomando sua descrição dos passeios de 

carruagem pelo Bosque da Barrinha, o urbanista possivelmente 

se referia à ”criação de imagens”, sugerindo que o olhar 

fotográfico do observador pudesse captar toda a beleza da 

paisagem através de recortes efêmeros no panorama que se 

apresentava. 

 

No entanto, Corbin esclarece que este exercício de contemplação 

da paisagem não se baseava apenas na estética, mas tinha a ver 

com a medicina da alma (1989, p.165). A apreciação da infinitude 

do Oceano e o bater ritmado das ondas na areia sugeriam a 

conjunção com a respiração do próprio Universo, fazendo da 

beira-mar “um lugar privilegiado da descoberta de si” onde o 

indivíduo “em busca de si mesmo, espera descobrir-se ou, talvez 

melhor, reencontrar-se” (CORBIN, 1989, p.177). Considerando 

esta argumentação, é possível que Saturnino se referisse, então, 

à “contemplação interior” como um fim da própria contemplação 

da paisagem onde o observador buscaria na apreciação da 

Natureza a revelação de sua própria alma. 

 

Além desta nova postura do observador perante a paisagem e 

que notadamente compunham o universo referencial de 

Saturnino, uma certa dose de Romantismo revelava-se também 

na ação projetual em si, onde a observação da topografia local 

compunha um diferencial a ser considerado na elaboração dos 

projetos urbanísticos. 

 

Assim, comentando as críticas acerca do projeto de Aarão Reis 

para a nova capital Belo Horizonte, Saturnino refuta a idéia de 

monotonia presente na racionalidade de seu plano baseado no 

traçado ortogonal ao afirmar que “para julgar-se do plano de uma 

cidade não basta o que se vê no papel, é necessária também a 

inspeção local, e saber ver e sentir” (BRITO 1915, p.26.).  

Partindo deste pressuposto, as elevações que delineiam o 

horizonte na paisagem local são valorizadas, o que se percebe ao 

observar que o ponto de interseção do traçado das vias com as 

elevações é sempre mantido livre de construções, ou seja, cada 

rua que é interrompida por uma elevação oferece uma perspectiva 

diferente da topografia local. Como conseqüência, esta topografia 

é parte integrante do cotidiano da população, visto que 

constantemente privilegiada pelos pontos de visada nas vias de 

circulação. 

 

Neste contexto, o Morro do Guajuru, por exemplo, tinha plena 

acessibilidade aos curiosos, não impedindo o acesso ao topo, 

desde que a suavidade do declive assim o permitisse (Fig. 2). O 
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Plano de Saturnino, portanto, apresentava a possibilidade de 

galgar o cume da elevação de onde descortinava-se, num círculo 

completo, toda a paisagem do bairro, do Oceano e das terras 

inóspitas mais ao norte, já no continente, a partir da margem 

oposta do canal. De fato, somente o passeio de coche no Bosque 

da Barrinha é explicitamente citado por Saturnino, mas 

considerando que “[...] escalar a colina para dominar o espetáculo 

da Natureza[...]” (CORBIN, 1989, p. 156) era prática comum nas 

costas inglesas na primeira metade do século XIX, supõe-se que 

também no Brasil este pudesse perdurar com um hábito comum 

ou a ser incentivado.  

 

A respeito da apreciação do oceano, é interessante notar que a 

postura de distanciamento verificada na apreciação descrita na 

cena do passeio pelo Bosque da Barrinha é revelada também na 

inexistência de um tratamento diferenciado para a linha da beira-

mar. No Plano do Novo Arrabalde, Saturnino prevê a abertura de 

uma avenida costeira e outra ao longo da margem do canal, ao 

ramo norte do estuário. No entanto, o Relatório sequer menciona 

estas duas vias, embora apresente um sub-ítem específico 

justificando as denominações do que considera as principais vias 

do Plano, sob o ideário positivista13.  

 
                                                           
13 “Justificação dos nomes das avenidas”, (BRITO, 1943, p.40). 

Percebe-se, portanto, que o método projetual de Saturnino de 

Brito observava prioritariamente as questões relativas ao 

saneamento e à economia, daí advindo do traçado retilíneo a 

maior adequabilidade do projeto a seus propósitos. “Nas cidades 

planas os traçados  retilíneos mais regulares e mais simples são 

justamente os mais convenientes para a economia da cidade 

[grifo do autor]”, considerando como tais os serviços de 

saneamento, policiamento  e trânsito, entre outros. A partir de 

então, o autor critica o plano ‘xadrez’ aplicado de forma 

‘inconveniente’, como uma ‘solução genérica’ onde “as regoadas 

a esquadro não consultavam a topographia local,[...] 

condemnavam as linhas sinuosas de ruas ou estradas já traçadas 

e edificadas [...] “ para então finalizar afirmando:  

Em summa, a geometria da linha recta inflexível 
não consultava os caprichos da natureza, alguns 
tão bellamente apreciáveis, nem os caprichos 
das construcções humanas, alguns apenas 
merecedores dos correctivos da boa techinica ou 
da solicita esthetica”(1915, p.11) 

Assim, se o traçado retilíneo não conforma em si uma proposta de 

traçado urbano pitoresco, notadamente sinuoso, a regularidade 

das arestas traçadas não o eximem de uma apreciação de valores 

de cunho pitoresco depositados no próprio olhar para a topografia 

local, para os detalhes pré-existentes e a forte apreciação da 
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Fig. 2 – Vista de trecho da Praia Comprida provavelmente a partir do 
Morro Guajuru, data ignorada. Fonte: Acervo Copy Express Cópias e 
Plotagens Ltda. 

 

natureza.  “Os traçados em linha reta ou em curvas não devem 

ser adoptados ou recusados a priori[...]”, afirmaria Saturnino. 

 

A modernidade da proposta de Saturnino de Brito para o Novo 

Arrabalde revelaria não somente a sua capacidade técnica na 

projetação do espaço urbano, mas também a sua sensibilidade na 

consideração das possibilidades estéticas do plano urbanístico 

elaborado.  

 

 

2.3. A aproximação 

 

A implementação de melhorias no Novo Arrabalde14 foi realizada 

de forma lenta pelos sucessores de Muniz Freire. A 

desvalorização do café, por volta de 1899, submeteu o Espírito 

Santo a um período de crise financeira, refreando os anseios do 

governante em transformar Vitória num grande centro urbano. 

Ainda assim, investimentos esparsos eram concretizados de 

acordo com as possibilidades dos governos que o sucederam. 

 

As grandes obras de remodelação urbana que tiveram lugar no 

governo de Jerônimo Monteiro (1908-1912) pouco significaram 

para a região das praias. Para o Centro de Vitória, foi um período 

de intensas reformas. 

 

A carência de infra-estrutura era comum na Capital. No início do 

século, “a limpeza das ruas acontecia apenas, invariavelmente, 

quando ocorriam as festas religiosas ou por motivações políticas” 

e de modo que as ruas mantinham-se sempre sujas, com a falta 

                                                           
14 Conforme esclarece MENDES (2003, p.5), o projeto original do Novo Arrabalde se 
dividia em três áreas distintas: a Vila Monjardim(atual bairro de Jucutuquara), a Vila 
Hortícula (atual Bairro do Horto) e o Novo Arrabalde propriamente dito, área principal do 
projeto, que abrange os atuais bairros da Praia do Suá, Praia do Canto, Santa Lúcia e 
Barro Vermelho. 
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de saneamento provocando surtos de cólera, febre amarela, peste 

bubônica e varíola (HEES e FRANCO, 2005, p.54).  

 

Era preciso recriar a imagem da cidade, apagar as marcas da vila 

colonial e atualizar o cenário urbano.  A intenção de 

embelezamento foi, em parte, cumprida pela nova roupagem 

conferida aos imóveis. No que diz respeito às residências 

particulares, por instrumento legal todo proprietário foi obrigado a 

reformar a sua fachada, adotando as referências formais do 

ecletismo.  

 

 O antigo conjunto jesuítico, composto pelo Colégio e Igreja de 

São Tiago, sofreu interferência radical. Perdeu suas torres 

sineiras, teve o telhado alteado, o acesso principal invertido e o 

aspecto sóbrio e despojado da construção colonial foi maquiado e 

recebeu uma nova feição, ecletizada. Apesar de abrigar 

ininterruptamente a sede do governo do Império à República, 

agora já não satisfazia às necessidades de uma cidade que se 

desejava moderna (Fig. 3 e Fig. 4). 

 

A Igreja da Misericórdia foi posta abaixo, cedendo lugar ao 

Palácio Domingos Martins, destinado a abrigar o Congresso. 

Construíu-se casas para moradia de funcionários públicos e 

operários e procedeu-se ao aterro do Campinho, antigo mangal, 

foco de epidemias, que cedeu lugar ao Parque Moscoso, cujo 

entorno passaria então a abrigar a elite capixaba.  

 

O saneamento da capital foi finalmente providenciado. Vitória 

passou a contar com água encanada, substituindo os antigos 

chafarizes, iluminação elétrica aonde antes eram os (poucos) 

lampiões a querosene; implementou o sistema de esgotos  e 

limpeza pública, evitando o antigo hábito de despejar os dejetos 

junto às marés.   

 

A mudança realizada na gestão de Jerônimo Monteiro é bem 

representada nas palavras de Julia Lopes de Almeida ([191-?], 

p.2), que visitou a cidade neste período e conta as informações 

que obteve as respeito da cidade: 

Quando constou que eu arrumava minhas malas 
para uma excursão à Vitória, alguém, que não 
há muitos anos viveu por algum tempo nessa 
cidade, correu a avisar-me que as suas ruas 
eram fétidas, verdadeiros depósitos de lixo, não 
devendo eu esquecer-me de carregar comigo 
frascos de desinfetante e perfumarias.  

 

E a autora continua o seu relato: 

Além dessa calamidade [...] há a falta d’água. 
Um chafariz pinga uma lágrima hipócrita de 
cinco em cinco minutos, ainda assim espremida 
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com inaudito esforço e esperada pela população 
com enorme anseio. Em frente ao chafariz há 
sempre uma multidão de carregadores [...] com 
bilhas e latas vazias de querosene, fazendo 
cauda, à espera do momento feliz de ir aparar o 
choro da fonte quase exaurida. 

Em sua estadia, tem a oportunidade de observar os resultados 

dos investimentos realizados, obtendo uma impressão bem 

diversa daquela à qual tinha sido condicionada a encontrar: 

“Basta olhar, de qualquer ponto em que se descortine uma área 

considerável, para se observar o seu esforço de transformação. 

[...] A cidade acorda de um letargo de séculos e quer ganhar 

tempo aos saltos”, diria a cronista (Fig. 5 e Fig. 6) (ALMEIDA, [191-

?], p.6-7).  

 

Em relação ao subúrbio, levantou o nível da estrada da praia, 

sujeita aos alagamentos das marés (DERENZI, 1995, p.155) e, 

muito embora tenha sido o responsável pela extensão da linha de 

bondes até à Praia do Suá, pouco ou nada mais investiu no novo 

bairro.  

 

A primeira aproximação com a porção litorânea a nordeste da ilha 

tem lugar na Praia do Suá, “[...] pela sua vizinhança com o Morro 

Bento Ferreira, onde se havia estabelecido um canteiro de 

construção naval“ (DERENZI, 1995, p.146), sendo facilitada 

também pela implementação da linha de carris urbanos, à tração 

animal e depois a vapor (DERENZI, 1995)(Fig. 7).  

 

As informações de Neves e Pacheco (1996, p. 16) indicam que 

esta primeira aproximação com a área seria fruto da ação de 

pescadores portugueses que moravam na Capixaba, antigo bairro 

de Vitória, que insatisfeitos com o problema das correntes 

marítimas no canal da baía, ocuparam os terrenos no Suá, por 

volta de 1906, e ali construíram suas casas de estuque, passando 

a viver da pesca. Assim instalados, estariam em situação 

privilegiada pela  proximidade com a barra do canal, o que 

favoreceria a atividade pesqueira. 

 

No entanto, é possível que esta migração tenha sido provocada 

pelas melhorias realizadas na antiga Prainha, tradicional reduto 

de pescadores no centro da cidade, onde existia a Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição da Praia, local sujeito ao 

movimento das marés que chegavam a banhar cerca de dois 

terços de seu território. Os pescadores eram os maiores 

freqüentadores do templo até a sua demolição por Muniz Freire, 

em fins do século XIX, cedendo lugar para a construção do  

primeiro teatro da capital: o Melpômene. 
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Fig. 3 – Antigo Colégio e Igreja de São Tiago, antes da reforma do Governo 
Jerônimo Monteiro (1908-1912). Acima, fachada voltada para a Pç. João 
Clímaco; abaixo, a  fachada para o Cais do Imperador. Fonte: 
GERODETTI; CORNEJO; 2004, p. 50.  

 
 

 

Fig. 4 – Feição eclética do Palácio do Governo, aplicada à antiga Igreja e 
Colégio de São Tiago no Governo de Jerônimo Monteiro. Acima, a fachada 
voltada para a Pç. João Clímaco; abaixo, a fachada para o antigo Cais do 
Imperador. Fonte: GERODETTI; CORNEJO; 2004, p. 44.. 
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Fig. 5 – Filas no abastecimento de água no chafariz. Fonte: Acervo da Copy 
Express Copias e Plotagens Ltda. 

 

Fig. 6 – Acima, água canalizada no Parque Moscoso, Governo Jerônimo 
Monteiro (1908-1912).  Fonte: Acervo da Copy Express Copias e Plotagens 
Ltda. 

 

 

Fig. 7 – Vista da Praia do Suá por volta de 1905, junto ao final da linha de 
bondes. Fonte: GERODETTI; CORNEJO; 2004, p. 50. 

 

Fig. 8 – Montagem de barracas para banhistas na Praia do Suá. Fonte: 
Acervo NAU/UFES. 
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Inaugurado em 1896, o Teatro Melpômene foi festejado pela sua 

significação simbólica enquanto fator representativo da 

modernidade que então começava a avizinhar-se da Província do 

Espírito Santo15, e é provável que a valorização advinda deste 

fato, aliado aos sucessivos aterros que se seguiriam, tenha 

causado a expulsão dos primeiros ocupantes16, questão que ainda 

carece de investigação mais apurada. Lembre-se que, até 1935, 

os serviços religiosos do Suá eram atendidos pela Paróquia de 

Nossa Senhora da Prainha de Vitória17, confirmando a ligação com 

a igreja demolida. (NEVES;PACHECO, 1996, p. 15). 

 

Em 1905 a extensão da linha de bonde alcançou a Praia do Suá, 

já na área compreendida pelo projeto de Saturnino de Brito, 

propiciando o acesso da população às praias. Os bondinhos de  

 

Campos Júnior (1996) observa que a própria atuação do Estado 

não foi suficiente para alavancar o processo de ocupação local. 

Em 1910, o Governo de Jerônimo Monteiro passou a oferecer 
                                                           
15 Aterrada gradativamente, a Prainha daria origem ao Largo da Conceição que, 
posteriormente, seria transformado na Praça da Independência e, na década de 
1920, seria remodelada, se transformando em uns dos pontos mais freqüentados 
pela elite capixaba. 
16 No Relatório de Governo de 1921, o Presidente de Estado Nestor Gomes cita a 
possível demoloção de algumas casas junto com a da Igreja da Prainha.  
17 A partir desta data, passa a pertencer à recém criada Paróquia de Santa Rita de 
Cássia, com sede na Praia Comprida (NEVES;PACHECO, 1996, p. 15).  
 

vantagens para a aquisição de lotes no Novo Arrabalde, mediante 

a concessão da posse sujeita ao pagamento de um foro anual, 

sendo que esta posse estaria condicionada à edificação no 

terreno no prazo máximo de dois anos. Em 1911, a Praia do Suá 

já contaria com linha de bondes eletrificada, como parte do plano 

de modernização desenvolvido pelo então Presidente de Estado 

Jerônimo Monteiro (NOVAES, 1979). No entanto, o bairro carecia 

de infra-estrutura mínima tal como um sistema de abastecimento 

de água, o que postergou a sua ocupação.  

 

É provável que o desinteresse pela ocupação da área, por parte 

da população, esteja relacionado às obras de aterramento e 

urbanização realizadas na área do antigo Campinho, local 

alagadiço encarado como foco irradiador de moléstias e 

epidemias, que a partir de então abrigaria o Parque Moscoso. Ao 

contrário de Muniz Freire, cujos esforços foram direcionados à 

expansão fora do núcleo central, agora o próprio centro da Capital 

passaria a abrigar um bairro projetado de acordo com os ideais 

sanitaristas e de embelezamento da cidade; “Sendo 

indispensável, a bem da saúde pública e do embelezamento da 

cidade, o aterro e a drenagem do Campinho (Vila Moscoso), 

resolvi mandar executar essa obra, extinguindo assim um foco 

permanente de infecção, como era aquela extensa área” 

(MONTEIRO apud DERENZI, 1995, p.160). O centro e 
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adjacências imediatas passam a receber as benesses do poder 

público, em oposição a região das praias, que, se já podia contar 

com o transporte a bonde, ainda carecia de todo tipo de 

melhoramentos.  

 

Mas é preciso observar que, embora sem a intensidade desejada, 

notou-se uma tímida resposta às ações do poder público. Entre 

1913 e 1915, 05 projetos residenciais são aprovados para a área. 

E, além destes, a aprovação de 02 casas para banhos indica uma 

eminente atividade relacionada à beira-mar, agora facilitada pelo 

transporte em bondes elétricos.  

 

No Rio de Janeiro, por exemplo, a aproximação com as linhas de 

beira-mar está localizada por Terry (2002, p.30) nas “excursões 

pitorescas de artistas vindos com a Missão Francesa à 

Copacabana” e que serviriam para divulgar internacionalmente a 

beleza local, ainda pouco valorizada pelos fidalgos da cidade.  

Em Vitória, os relatos viagem da romancista e contista Julia Lopes 

de Almeida oferecem um panorama da cidade durante a gestão 

empreendedora de Jerônimo Monteiro (1908-1912). No passeio a 

bordo da lancha “Santa Cruz” em direção à cidade do Espírito 

Santo18, desliza pela “poética baía” e avista “de longe a graciosa 

Praia do Suá com suas barracas brancas ainda armadas para os 
                                                           
18 Atual município de Vila Velha. 

banhistas[...]” ([191-?], p11) e segue o seu relato (Fig. 8), 

comparando-a ao bairro carioca: 

Corresponde em ponto muito mais pequeno e 
em relação à cidade à nossa Copacabana. 
Demais a mais, é a melhor, se não a única praia 
de banhos da Vitória, e parece que muito 
concorrida, pela facilidade de condução, indo de 
bonde até à praia em viagens amiudadas” (p.09). 

A respeito desta opção de lazer, confirma-se a percepção da 

autora acerca da importância de que se revestiam os banhos de 

mar e de sol, um programa domingueiro muito concorrido e 

valorizado pela sociedade da época (HESS; FRANCO, 2005, 

p.107).  

 

Assim, as atividades praianas já eram costume na Vitória do início 

do século, promovendo a aproximação da sociedade com a área 

da Praia Comprida, num panorama bem diferente daquele do final 

do século anterior. Em fins do século XIX, esta área era tão 

desconsiderada, que em artigo de Maia para o jornal Estado do 

Espírito Santo (1893, p. 03), fica registrada a utilização das praias 

da  vizinha Vila do Espírito Santo, então ameaçadas pelas 

melhorias que seriam propiciadas às praias da ilha: 

[...] [a Vila do Espírito Santo] vae ter uma 
competidora temível que, pelos encantos dos 
ademares de que se revestirá provavelmente 
conseguirá em pouco tempo fazer-lhe 
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concurrência, attrahindo a elite da sociedade 
victoriense que lhe proporciona esta 
annualmente nas épocas de verão. 

No mesmo artigo, o autor destacava a “[...] salubridade 

tradiccional do clima, tão justamente reputado para a cura de beri-

beri e outras enfermidades[...]”.  

 

Nesta época, Julia Lopes de Almeida (191-?, p.09) já indicaria 

uma certa valorização desta área: 

Em contraposição ao bairro dos operários, a 
antiga Cidade de Palha, há o bairro elegante do 
Suá, preferido por toda a gente que hoje pode na 
Vitória construir um chalé ou um palacete. 

 

No entanto, as atividades lúdicas e a apreciação da paisagem 

oceânica não eram as únicas nem as mais importantes atividades 

às quais se ligava a utilidade da água do mar. Haviam as novas 

descobertas das vantagens salutares da beira-mar. O projeto de 

Saturnino de Brito para o Novo Arrabalde já previa a construção 

de um hospital à beira-mar, entre o morro do Suá e o de Bento 

Ferreira.  

 

A conquista da orla esteve fortemente associada à descoberta 

das propriedades terapêuticas da brisa marinha e dos banhos de 

mar. Embora o próprio D. João VI já se retirasse para a Chácara 

do Caju a fim de tratar-se com o método revolucionário desde o 

início do século XIX - as imersões em sua tina de madeira nas 

águas marinhas ficaram famosas; somente em 1872 é inaugurada 

uma chácara em Copacabana com o intuito de “introduzir o 

tratamento balnear para pacientes convalescentes ou em 

repouso” (TERRY, 2002, p.30). No Suá, as obras para construção 

do hospital não foram levadas a termo. Iniciadas, foram 

interrompidas nos alicerces, deixando uma marca que o mar 

tratou de apagar com o tempo (Fig. 10, Fig. 10 e Fig. 11). 

 

A opção de segunda residência, destinada ao período de férias, 

ou apenas as temporadas e passeios eram comuns em outras 

cidades da época. No Rio de Janeiro, a abertura da Avenida 

Atlântica, na gestão de Pereira Passos, “valorizou os terrenos da 

orla e proporcionou a integração da bairro com o espaço da praia, 

através do hábito da flanerie à beira-mar. Para a sociedade 

paulista, a ausência da praia na própria cidade não era empecilho 

ao exercício da vilegiatura. Segundo Schapochnik (in 

SEVCENKO, 2004, P.487), em fins do século XIX as famílias 

paulistas já se dirigiam a Santos, São Vicente e Guarujá, onde 

desfrutavam da brisa marinha, dos banhos e das caminhadas pela 

orla, atividades salutares então prescritas pelos médicos.  
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Fig. 9 – Vista da Praia do Suá em 1905, com os alicerces do Hospital no 
centro da foto, no espaço entre as residências. Fonte: Fonte: GERODETTI; 
CORNEJO; 2004, p. 50 / recorte da autora. 

 

 

Fig. 10 – Vista dos alicerces do hospital, comas obras já abandonadas, na 
Praia do Suá. Fonte: NAU/UFES. 

 

Fig. 11 – Vista da Praia do Suá, com as construções à beira-mar encobrindo 
os resquícios dos alicerces do hospital. Fonte: Acervo da Copy Express 
Copias e Plotagens Ltda. 

 

 

Fig. 12 – Bonde elétrico em direção à Praia do Suá, por volta de 1915. 
Fonte: Acervo da Copy Express Copias e Plotagens Ltda. 

Vestígios dos alicerces 
do hospital 
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Fig. 13 – Linha de bondes estendida para a Praia Comprida. Fonte: Acervo 
da Copy Express Copias e Plotagens Ltda. 

 
Fig. 14 – Avenida Paulino Muller e a vala central de saneamento em início 
de construção, a partir de Jucutuquara em direção a Maruípe. Fonte: 
Acervo da Copy Express Copias e Plotagens Ltda. 

 

Fig. 15 – Vista de Jucutuquara, com a vala de saneamento finalizada. Fonte: 
Acervo da Copy Express Copias e Plotagens Ltda. 

 

Fig. 16 – Av. Ordem e Progresso por volta de 1910 (atual Av. Des. Santos 
Neves). Acervo da Copy Express Copias e Plotagens Ltda. 
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Portanto, nesta época ainda há forte predomínio da função 

terapêutica ligada à imagem dos balneários. Ainda predominavam 

rígidos códigos de conduta que condenavam a exposição do 

corpo cultuando a alvura da pele (SCHAPOCHNIK in 

SEVCENKO, 2004, P.488). A este respeito, citando Urry, Terry 

esclarece que no século XIX a pele alva significava ‘delicadeza, 

ócio e reclusão’, enquanto a pele morena era associada “[...] a 

pessoas que se expunham ao sol por força de seu trabalho, ou 

seja, que tinham que trabalhar para viver” (URRY, 2001, p.60 

apud TERRY, 2002, p.47). 

 

O Centro antigo ainda estava em processo de redesenho urbano 

e implementação da infra-estrutura básica, exigindo investimentos 

de vulto, que obedeciam ao trajeto bruxuleante da cotação do 

café no mercado internacional. Na região do Novo Arrabalde 

propriamente dito, qual sejam as áreas mais próximas às praias, 

os limites da expansão urbana alcançavam apenas a Praia do 

Suá e alguns poucos lotes nas quadras mais próximas ao Morro 

do Itapebussu. O processo de urbanização do Arrabalde da Paria 

Comprida ainda aguardaria a contribuição da alguns Governos até 

que pudesse efetivamente alcançar a sua autonomia. 

 

Ainda assim, timidamente, tem início efetivo a concretização do 

sonho de Muniz Freire, manifestado por Maia (ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO,1893, p.3) no artigo Interesses Estadoaes 

segundo o qual: 

[...] aparelhados os maquinismos montadas as 
fábricas de materiaes de que precisa a 
Companhia Torrens [...] será o laboratório vasto 
e profundo de onde surgirão prodigiosamente os 
elementos que impulsionarão o embryonario 
bairro do Sauá, o qual, abastecido 
sufficientemente da mesma água potável de que 
vier a servir-se a capital, com a qual se ligará 
por via férrea servida á bond, illuminada a luz 
electrica[...]   (grifo nosso). 

 

 

2.4. O contato 

A situação do Estado é de animadora prosperidade, 
de ordem e de trabalho. Sob os auspícios de uma 
profícua tranqüilidade, vae o Estado realizando o seu 
progresso, no seio da Federação Brasileira [...] 
(Mensagem..., 1926, p.5) 

A modificação do panorama das praias teria início efetivo na 

década de 1920. No Governo Nestor Gomes (1920-1924), a 

macadamização da estrada ligando o centro à Praia Comprida19 é 

                                                           
19 Segundo CAMPOS JUNIOR (1996, p.189), o Arrabalde da Praia Comprida 
fazia parte do Novo Arrabalde, tendo sua origem no desmembramento deste. Os 
limites da área aproximam-se do que hoje é o bairro da Praia do Canto. 
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concluída, ampliando a linha de bondes então existente somente 

até o Suá (Fig. 12). A partir de daí, a Praia Comprida contava com 

uma linha circular de bondes, facilitando o acesso ao bairro (Fig. 13  

e Mapa 05).  

 

Na Mensagem do Governo Nestor Gomes, em 1921, ainda 

afligem os problemas com doenças, como o paludismo, nas áreas 

baixas da região central de Vitória. A respeito desta questão, o 

governante considera: 

Em vez dos muitos médicos, pharmaceutico, 
estudantes e escripturários que compõem as 
commissões de prophylaxia contra as endemias 
em geral, preferível seria que, contra o 
paludismo em particular, agissem primeiramente 
as commissões compostas de um engenheiro e 
dois ou trez auxiliares, com turmas de 
trabalhadores que exgottassem lagoas, 
drenassem brejaes e procedessem, emfim, por 
este ou aquelle meio a um saneamento real, por 
effeito do deseccamento dos terrenos  [...] 
(Mensagem..., 1921, p.14) 

A considerar a relação de importância creditada por Nestor 

Gomes às medidas de saneamento, como medidas profiláticas 

anteriores às atuações da equipe de profissionais da área médica, 

é possível que a ocupação da Praia Comprida estivesse também 

postergada pelo perigo que representava seus terrenos 

alagadiços (Mapa 06), frente às conseqüências da falta de 

salubridade que ainda então preocupavam o Presidente de 

Estado Nestor Gomes. Da palavra à ação, no relatório final de seu 

Governo (Mensagem... 1924, p. 105) já constava a execução de 

grandes valas de saneamento na Praia Comprida, Bomba e 

Maruípe (Fig. 14 e Fig. 15). 

 

Porém, caberia a Florentino Avidos (1924-1928) medidas mais 

efetivas de melhoramento do bairro, em um conjunto de ações 

integradas ao Plano de Melhoramentos da Capital elaborado 

ainda no governo anterior, quando chefiava o recém-criado 

Serviço de Melhoramentos de Vitória. Como principais metas, o 

Plano de Melhoramentos visava solucionar os problemas de 

ordem habitacional, ampliar os serviços de água, esgoto, energia 

elétrica e transportes, propiciando a expansão da cidade com a 

melhoria de acesso aos arrabaldes (SIMÕES in 

VASCONCELLOS, 1993, p.99). 

 

 Neste panorama, o novo Presidente de Estado assume como 

uma das metas de seu governo a continuidade no plano de 

abertura de novas estradas a fim de possibilitar a interligação 

entre o porto e as unidades produtoras do Estado. Na região de 

Vitória, este papel seria cumprido pela execução de uma estrada 

de rodagem que possibilitasse o contorno da ilha, favorecendo o 

acesso ao município da Serra e, por conseqüência, propiciando 
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melhores condições à estrada de Maruípe à Praia Comprida 

(Mensagem...1926, p.54). 

 

Neste intuito, o bairro de Jucutuquara20 é centro de enormes e 

importantes investimentos, executados com objetivo de receber a 

população expulsa do centro da cidade:  

Não compete ao Governo a construcção de 
prédios para moradia; entretanto, forçado como 
se achava a demolir grande numero de casas 
com os melhoramentos da cidade, ficou no dever 
de fazer novas construcções, não só para 
facilitar  aos seus funccionários e a outros a 
possibilidade de adquirir casa de moradia, como 
para poder deslocar das casas a demolir os 
respectivos moradores.  (Mensagem..., 1926, 
p.82) 

A realização de obras de aterro e drenagem no “extenso mangal” 

compreendido entre a Ilha de Santa Maria e o Forte de São João, 

visava conquistar uma grande área para habitações, revelando o 

governante que “infelizmente esses bairros, como todas as 

immediações desta Capital, requerem custosos serviços de 

drenagem para seu saneamento” (Mensagem..., 1926, p.82, grifo 

nosso). Estas obras onerosas, propiciadas por um superávit na 

economia capixaba, foram realizadas com afinco,  com execução 

                                                           
20 O Bairro de Jucutuquara corresponde à Vila Monjardim, a vila operária, no 
projeto original do Novo Arrabalde.  

da vala central de drenagem na Av. 15 de Novembro21, em 

Jucutuquara que, aliada ao aterramento, propiciou ao Governo a 

construção de 93 casas, incentivando a ocupação local por 

particulares: mais de 100 casas foram construídas, somando-se 

àquelas executadas pelo poder público (Mensagem..., 1926, 

p.83).  

 

Atacando os problemas de circulação na própria ilha, como em 

todo o território capixaba, o governo realizou uma série de obras 

na capital visando a manutenção, melhoria e prolongamento das 

vias existentes. Com o aterramento e macadamização a partir da 

região do Cruzamento22, em Jucutuquara, o acesso à Praia 

Comprida foi alargado e melhorado.  

 

Por outro lado, as obras realizadas com o intuito de propiciar 

melhor acesso ao Município da Serra a partir de Jucutuquara e 

Maruípe até a Ponte da Passagem, seguindo o trajeto aproximado 

da antiga estrada utilizada ainda no período colonial, foram 

estendidas ao bairro da Bomba, e daí, à Praia Comprida: “Essas 

estradas, construídas para linha de bondes, vão augmentar 

grandemente a zona da cidade para expansão de suas 
                                                           
21 Atual Av. Paulino Muller, que acompanha o trajeto da estrada antiga para 
Maruípe. 
22 O Cruzamento, local onde se acontecia o encontro dos bondes, situava-se no 
local da atual Praça Asdrúbal Soares, em Jucutuquara. 
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construcções” (Mensagem..., 1926, p.78). Em complemento, parte 

do Canal da Passagem foi aterrado, reduzindo a 10 metros o vão 

a ser transposto (Mensagem..., 1927, p. 91).  

Se esta ação foi benéfica para a ocupação da Praia Comprida, 

como intencionava o governo estadual, ainda não o foi com tanta 

intensidade naquele momento, quando o morro do Barro 

Vermelho ainda se constituía um obstáculo natural a um 

movimento de ocupação da Praia Comprida a partir deste ponto. 

Durante a década de 1930, os lotes situados junto à franja do 

morro do Barro Vermelho, na região da Praia Comprida, 

permaneceram desocupados (Mapa 07e Mapa 10). De qualquer 

maneira, a gestão de Florentino Avidos foi determinante no 

processo de expansão do núcleo urbano para as áreas 

suburbanas.  

 

Pontualmente, ações diretas no bairro contribuíram para a sua 

ocupação definitiva. A macadamização da Avenida Ordem e 

Progresso23, além de algumas ruas transversais, permitiu 

finalmente a entrada no bairro através de uma de suas vias 

principais já que, até então, o acesso era realizado pelos 

extremos, contornando os morros existentes no local (Mapa 06).  

 

                                                           
23 Atual Desembargador Santos Neves. 

Na execução das obras, Florentino Avidos demonstra a 

preocupação na manutenção do trajeto previsto originalmente 

pelo engenheiro-sanitarista. Uma única restrição é feita, no que se 

refere à largura das ruas: 

Começou-se a macadamização da Avenida 
Ordem e Progresso, ali projectada pelo Dr. 
Satrunino de Britto, cujos delineamentos se têm 
procurado respeitar, salvo a modificação que se 
tem de fazer, em vista da excessiva largura com 
que foram projetadas as ruas.(Mensagem..., 
1926, p.83) 

 
No Relatório Final do projeto do Novo Arrabalde elaborado por 

Saturnino de Brito, o sanitarista prevê a possibilidade de 

ampliação da largura das Avenidas Norte-Sul e da Penha dos 

28m anteriormente previstos para 35 metros, dada a sua grande 

extensão. Nas pranchas do projeto, constantes do Relatório 

citado, é possível notar a maior largura prevista para as Avenidas 

Norte-Sul, da Penha, Ordem e Progresso e para aquela à beira-

mar, o que de fato não ocorreu na concretização da obra. 

  

É possível entender a opinião do governante pela observação 

comparativa entre as larguras propostas para outras vias também 

em obras. Na ligação entre o Forte de São João e o Cruzamento, 

em se tratando de “uma via de transito publico, de importância 

para o futuro desenvolvimento das zonas suburbanas da cidade” 
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(1926, p.79), a nova via foi alargada para 12 metros, e a avenida 

para Maruípe, destinada a realizar a ligação com o município da 

Serra, a ‘estrada de rodagem’ era prevista com 22 metros 

(MENSAGEM..., 1927, p.90).  

 

Portanto, considerando que a estrada de rodagem destinada a 

estabelecer a ligação entre a Capital e o município da Serra - e 

conseqüentemente interligando as regiões norte e sul do Estado24 

– era prevista com 22 metros de largura, seria mesmo exagero a 

previsão de 35 metros, para uma via que se destinava a atender a 

apenas um bairro, no subúrbio ainda pouco procurado. Ao final, a 

Avenida Ordem e Progresso foi executada com a largura total de 

30 metros25, incluídos os passeios de 04 metros e o refúgio central 

com 05 metros de largura (Mensagem..., 1928, p.287).  (Fig. 16 e 

Fig. 17).  

                                                           
24 A complementação deste projeto de melhoria do sistema viário e rodoviário 
seria alcançada pela construção da Ponte Florentino Avidos, inaugurada em 
1927, consistindo na primeira ligação estabelecida entre a capital e as terras 
continentais ao sul da ilha. 
 
25 “Em matéria de urbanismo, os técnicos do Espírito Santo foram sempre 
parcimoniosos no dimensionar a largura dos logradouros”, afirmaria Derenzi 
(1995, p.175) 

 

 

Fig. 17 – Perfil de Avenida de 28m, de acordo com o projeto de Saturnino 
de brito. Fonte: BRITO, 1943, Chapa XII. 

 
Ainda a respeito do arruamento, outra obra do Governo de 

Florentino Avidos influenciou decisivamente a vida no arrabalde. 

Em 1926, a execução do calçamento de parte da estrada de 

rodagem em placas de concreto, na então denominada Reta do 

Constantino26, trecho compreendido entre o Forte de São João e 

Jucutuquara (Mensagem..., 1927, p.91)27, teria conseqüências 

extremamente positivas para a Praia Comprida. Inicialmente 

executada em caráter experimental, visando comparar os custos 

de sua manutenção a fim de concluir sobre a real vantagem na 

adoção deste material (Mensagem..., 1927, p.90), em 1927 já se 

                                                           
26 Trecho da atual Avenida Vitória. 
 
27 Equivocadamente, Derenzi (1995, p.155) credita a Florentino Avidos apenas a 
macadamização da estrada para a  Praia, apresentando Aristeu Aguiar (1928-
1930) como o responsável pela pavimentação da atual Avenida Vitória. No 
entanto, a obra executada pelo primeiro a título de experiência foi  finalmente 
complementada e inaugurada pelo segundo, já na década de 1930. 
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percebia os bons resultados da empreitada: após um ano de uso, 

a estrada ainda não demandara “a menor conserva”.  

 

Para toda a Capital, a pavimentação de várias ruas significou um 

passo substancial para a modernização, incentivando a aquisição 

de automóveis e possibilitando o livre tráfego pela ilha: 

Por falta de calçamento das ruas não havia aqui 
sinão 4 ou 6 automóveis, quando hoje excede de 
20028 o número desses vehiculos, tornando mais 
aprasiveis os passeios, mais fácil a vida 
commercial e o transito em geral e dando mais 
movimento á nossa urbs. (Mensagem..., 1926, p. 
72). 

É curioso notar o estranhamento causado pelo tráfego de 

automóveis na cidade. “Uma vez que a nossa Capital já entrou 

nos hábitos e costumes modernos, possuindo até automóveis 

para passeio aos arrabaldes como para as exigências do 

officialismo[...]” inicia o artigo, para em seguida ressaltar a 

necessidade da interferência pública na fiscalização do tráfego de 

automóveis, e complementa: 

Os vehiculos, para os quaes não há sombra 
sequer de regulamento, andam ahi á vontade 
dos seus concdutores, em verdadeira disparada 
e mettem-se por qualquer becco, qualquer viella 
como se estivessem a correr na mais ampla e 
larga estrada para elles especialmente 

                                                           
28 Na Mensagem de 1928, este número já havia se elevado a 300 automóveis. 

construhida. E quem se achar á frente delles que 
trate de dar cêbo ás pernas, de bater em violenta 
retirada... (FOLHA DO POVO..., 1924, nº 63, p. 
s.p) 

Propiciado pela estabilização econômica do mercado comercial 

cafeeiro, este período de obras encampadas por gestões 

estaduais contínuas concatenadas em seus objetivos 

progressistas repercutiram favoravelmente na imagem do bairro, 

ensejando uma ocupação mais efetiva, embora ainda rarefeita.  

 

Se o Governo Nestor Gomes contribuiu significativamente com a 

macadamização do trecho de estrada compreendido entre o Forte 

São João e a Praia Comprida, não há dúvidas de que as obras 

complementares do Governo Florentino Avidos consubstanciaram 

as ações de seu antecessor. A pavimentação de trecho da 

estrada de rodagem tirando partido de um material inovador: as 

placas de concreto armado29, além da macadamização da Avenida 

Ordem e Progresso e de ruas próximas a esta via de acesso, 

beneficiaram de tal maneira o arrabalde, que o número de 

aprovações de 21 projetos no último ano de seu governo, em 

                                                           
29 Segundo DERENZI (1995, p. 155), a pavimentação desta estrada em placas de 
concreto foi a primeira tentativa, no Brasil,  de utilização do material para este 
fim. No entanto, Lemos (1989, p.173) já registraria a pavimentação do Caminho 
do Mar, no estado de São Paulo, com este material, já por ocasião das 
Comemorações do Centenário da Independência, destacando ser esta iniciativa 
pioneira na América Latina. De qualquer maneira, não há dúvidas quanto à 
modernidade da inciativa. 



 

 63 

 

Fig. 18 - Propaganda publicada na Revista Arquitetura e Urbanismo, 
destacando as vantagens da pavimentação em concreto armado (AU, 
maio/junho,  1937, s.p.). 

 

1928, é praticamente o mesmo verificado desde o início dos anos 

vinte estes somando um  total de 23 projetos aprovados (Tabela 

01e Tabela 03 e Mapas 08 e 10).   
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Note-se ainda que o grande número de reformas e ampliações 

aprovadas ao longo da década de 1920, assim como os pedidos 

de aprovação para muros, indicam a concretização na ocupação 

do lugar, denotando o interesse na fixação do proprietário ou, ao 

menos, a intenção de maior permanência, como seria o caso de 

casas de veraneio, por exemplo (Tabela 01).  

 

Obra também importante realizada em conjunto com a 

macadamização de ruas transversais à Av. Ordem e Progresso, a 

implementação do serviço de  água canalizada renovou as 

possibilidades de moradia no bairro, favorecendo também a 

ocupação registrada nestes úlitimos anos da década de 1920.  

O abastecimento de água potável, por sinal, constituía um dos 

grandes problemas do bairro, como comprovam as críticas 

publicadas no jornal Folha do Povo: “ Logares há, como a Praia 

Comprida, onde mezes a fio não chega uma gotta 

sequer[...]”(Victoria, 05 abr. 1924, nº4, p.1). Segundo consta no 

artigo, a fonte de abastecimento seria um poço na vizinha chácara 

de Santa Helena. 

Outra manifestação no mesmo jornal alguns dias depois, diz 

respeito à obrigatoriedade de instalação das fossas nas 

residências: 

[...] antes de serem exigidas [...] as fossas 
hygienicas, que custam muito dinheiro, em 
casebres, muitas vezes, que não valem a própria 
telha ou o zinco que as cobrem, seria muito mais 
pratico, muito mais efficiente, uma vez dada a 
entente, em materia de hygiene, com o Governo 
do Estado, fazer-lhe ver a conveniência de 
extender a sua rêde de esgotos a logares como 
a Praia Comprida, Jucutuquara e outros[...] 

Para a Praia Comprida, as melhorias urbanas representadas pela 

maior (e melhor) acessibilidade, assim como pelo serviço de 

canalização de água potável, resultaram num incremento na 

aprovação de projetos em números muito superiores àqueles até 

então verificados: dos 89 projetos residenciais aprovados na 

década de 1920, 66 estão concentrados nos anos de 1928 e 

1929, coincidindo, portanto, com o período imediatamente 

posterior às obras realizadas no Governo Florentino Avidos. 

 

Mantida a proposta de Saturnino de Brito para a área residencial 

no Arrabalde, o local assim permaneceu por bom tempo, 

registrando apenas poucos estabelecimentos comerciais, 

especialmente de gêneros alimentícios, tais como um açougue na 

Av. Ordem e Progresso (1927); 03 armazéns, uma padaria (1929) 

(Fig. 19). Este fato retrata a afirmativa de Mendonça (et al, 1996, p. 

12), segundo a qual o bairro manteve-se essencialmente 

residencial, contando apenas com duas vendas junto à linha do 

bonde: 
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Responsáveis pelo abastecimento de gêneros 
perecíveis como frutas, legumes, peixes e 
mariscos, os vendedores ambulantes tornam-se 
figuras populares. Verdureiro, o Senhor José 
Pretinho vendia num balaio e, posteriormente, 
numa carroça. 

Mesmo no centro da cidade, a prática dos vendedores oferecendo 

os produtos na porta de casa era comum: 

O abastecimento de gêneros alimentícios era 
feito por armazéns de secos e molhados, em 
quitandas e também por vendedores 
ambulantes. Leite, carne verde, banha de porco, 
aves, carne de porco, legumes, frutas, peixes, 
ovos eram comprados diariamente (HESS, 
FRANCO, 2005, p.107).  

 

Confirma-se, ainda, nas lembranças de Joel da Escossia30 

(entrevista à autora, 1986), atuante na área no período em 

estudo, morador do bairro desde 1929, que afirma que “todo o 

comércio era no Centro, com exceção de padaria. Farmácia não 

existia, cada qual tinha sua caixa de emergência para primeiros 

socorros”. O projetista esclarece ainda que muitos proprietários 

construíam suas casas, próximas à praia, “para passar os três 

                                                           
30 Topógrafo por formação  e projetista autodidata, foi contratado pelo Governo 
do Estado do Espírito Santo na década de 1920 e atuou na demarcação do plano 
urbano da Praia Comprida. Nas décadas de 1920, 30 e 40,  e elaborou diversos 
projetos arquitetônicos em Vitória e cidades do interior do estado. 

meses do verão [...] o resto do ano as casas ficavam vazias. Na 

década de 1920 começaram a morar em caráter definitivo”.  

 

Fig. 19 – Projeto de padaria na Praia Comprida, aprovado em 12/06/1929. 
Fonte: Acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, ref. .nº 919.19. 

 

Vale notar que, no Rio de Janeiro, a Praia de Copacabana 

começa a despertar como ‘balneário elegante’ já no início do 

século XX. A partir das melhorias urbanas, com tratamento das 

vias locais e maior acessibilidade à Zona Sul à partir do Centro, e 

especialmente com as obras de embelezamento da Avenida 

Atlântica, o bairro passa a ser ocupado por residências 

sofisticadas e, na década de 1920, “já tinha vida própria de um 

bairro residencial, e não apenas de veraneio, dispondo infra-
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estrutura urbana na maior parte das ruas e oito praças 

urbanizadas” (TERRY, 2002, p.39). 

  

Como suporte às atividades sociais, desde 1907 Copacabana já 

contava com o hotel-restaurante ‘Mérie-Louise’, oferecendo lazer 

noturno, além de restaurantes balneários. Em meados da década 

de 1910, os ingleses motivaram a prática de esportes e exercícios 

físicos, como o futebol de  praia, ensejando a criação de 

associações e clubes esportivos. Em 1923, a inauguração do 

Copacabana Palace assinalou definitivamente a transição de 

estação de veraneio para bairro residencial aristocrático, 

associando ao bairro a imagem de cosmopolitismo, elegância e 

modernidade (TERRY, 2002, p.40).  

 

É possível que estes novos valores cosmopolitas tivessem 

orientado um certo interesse para a área da Praia Comprida, 

relacionado às práticas de banhos de mar que seriam 

popularizadas na década de 1920. Em fins dos anos 1910 e anos 

vinte, os trajes para banhos se tornam menos pudicos, 

desocultando os corpos e indicando a valorização da saúde e do 

vigor físico (Fig. 20)(SCHAPOCHNIK in SEVCENKO, 2004. p.488). 

O depoimento anterior de Joel da Escossia, assim como de outros 

moradores antigos, é categórico ao indicar a presença de casas 

de veraneio ocupadas somente nos meses de verão, de 

propriedade das famílias abastadas que ainda residiam no Centro 

da cidade, no ainda valorizado bairro do Parque Moscoso. 

 

No entanto, a Praia Comprida não teria ainda a intensidade de 

ocupação de Copcabana, que muito anteriormente pôde contar 

com investimentos públicos e particulares como atrativos às 

atividades locais. No arrabalde capixaba, na década de 1920 a 

ocupação ainda era incipiente, contando apenas com o Éden 

Guajuru, um pequeno bar localizado próximo ao morro de mesmo 

nome. A o findar a década de 1920, o Arrabalde da Praia 

Comprida estava apenas iniciando a construção de sua paisagem 

urbana. 

 

2.5. O Arrabalde 

 

A passagem dos anos 20 para 30 encerra um período de 

mudanças econômicas, sociais e políticas. A crise econômica de 

âmbito mundial verificada no ano de 1929 refreia as altas 

cotações do café alcançadas nos tempos recentes e culmina com 

o fechamento da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro 

deste mesmo ano (KUSTER, 2003, p.179). 
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Fig. 20 – Na década de 1920, a crescente valorização da saúde e vigor físico 
popularizam as atividades à beira-mar. Fonte: Acervo pessoal. 

No panorama político, a Revolução de 1930 
demarca o fim da República Velha e o 
enfraquecimento do poderio das oligarquias  

 

locais. Com ascensão de Getúlio Vargas ao poder, as diretrizes 

governamentais passam a contemplar prioritariamente a 

educação e a industrialização brasileiras, em políticas onde as 

metas eram estabelecidas visando a implementação do 

crescimento econômico nacional: 

Neste universo, onde era preciso considerar a existência de setores sociais mais 

amplos, era necessário diversificar  investimentos. O projeto de embelezamento 

de Vitória perdeu a sua importância relativa. (VASCONCELLOS, 1993, 

p.38)Apesar do redirecionamento dos investimentos no Estado, “a 

partir da revolução de 30, o cargo de administrador municipal 

passou a ter maior peso [...]” (KUSTER, 2003, p.195) e a região 

da Praia Comprida recebe ainda uma série de benfeitorias no que 

diz respeito aos acessos e arruamentos, atendendo a uma 

demanda que já se criara a partir dos últimos anos da década de 

1920. (Fig. 21, Fig. 22 Fig. 23 e Fig. 24) : 

Com a inauguração da linha de onibus 
conjugada ao horário de bondes, teve a 
Municipalidade de aterrar a Avenida Rio Branco 
e Rua Viana, tornando-as trafegáveis. [...] Com o 
prolongamento da linha de bonde, fizemos os 
aterros das ruas Itaguassu, Viana, Iconha e 
Santa Leopoldina, numa área de 3520m2, de 
modo a permitir o transito de automóveis, outrora 



 

 68 

impossível devido á camada arenosa. 
(BRIGIDO, 193-?, p.117) 

Nestes primeiros anos da década de 1930, a necessidade destas 

obras na via litorânea era premente diante dos estragos 

provocados pelo forte movimento das marés. A Avenida Saturnino 

de Brito encontrava-se parcialmente destruída e na altura da rua 

Moacir Avidos e da Rua  Alegre31 em breve as águas alcançariam 

o casario à beira-mar. Para tanto, o antigo muro de contenção, 

que  ameaçava ruir, foi reconstruído e estendido até à Praia do 

Canto32.  Erguido com as pedras extraídas do Morro do 

Itapebussu, o muro reconstruído propiciou maior largura para a 

avenida Saturnino de Brito, que até então se restringia ao 

necessário para receber a linha de bondes (Fig. 25, Fig. 26 Fig. 27 e 

Fig. 28 ). Para aterramento da avenida, a municipalidade 

desmontou parte do morro da Barrinha, conforme atesta o 

disposto no documento final da administração da cidade de Vitória 

nos primeiros anos da década de 1930: 

O aterro [da Avenida Saturnino de Brito] foi 
cortado do morro situado na extremidade da 
Praia do Canto. A pedra empregada foi retirada 
na sua quasi totalidade da pedreira que obstruía 
grande parte da rua Santa Tereza. Assim, 
construindo o caes, abriu a Municipalidade a rua 

                                                           
31 Atual José Teixeira. 
32 Denominação da praia localizada junto ao Morro da Barrinha, como então era 
conhecido o Bosque da Barrinha projetado por Saturnino de Brito. 

que antes se restringia á faixa da linha de 
bondes. [...]    

Para ampliar a Avenida [Saturnino de Brito] 
neste trecho que tinha apenas 13metros de 
largura, correu-se novo alinhamento afastado 3 
metros do primitivo, de modo que esta Avenida 
passasse  a ter 16 metros, como figura o projeto 
de Saturnino. (BRIGIDO, 193-?, p. 128-131). 

Embora com atuação pouco expressiva, se comparada à dos 

anos anteriores, o Governo Estadual realizou algumas obras de 

aterro e nivelamento de algumas poucas ruas, e, mais 

significativa, o aterro de uma lagoa com área aproximada de 

2.400m² (MENSAGEM..., 1930, P.285). 

 

Em resposta aos investimentos iniciados com Nestor Gomes, 
intensificados por Florentino Avidos e continuados pela 

administração da revolução de 30, o povoamento da Praia 
Comprida demonstra a efetividade dos investimentos realizados e 

a eficiência destes como fatores de indução da ocupação do 
bairro. À medida em que eram realizadas as obras de melhoria no 

arruamento, com os aterros e nivelamentos propiciando maior 
acessibilidade às ruas internas do bairro, favorecendo tanto o 

tráfego de veículos quanto o acesso dos bondes e , 
posteriormente dos ônibus, os lotes mais ao interior do bairro são 
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gradualmente ocupados, ao mesmo tempo em que ocorre a 

 

Fig. 21 – Na Praia Comprida, o tráfego de veículos era impedido pelos  
terrenos arenosos. Ao fundo, a Ilha do Frade. Fonte: Acervo NAU/UFES. 

 

 

Fig. 22 – Aspecto do arruamento na Praia Comprida antes das obras de 
pavimentação. Fonte: Acervo NAU/UFES. 

 

 

Fig. 23 – Vista da Rua Viana, atual Joaquim Lírio, provavelmente após as 
obras de aterramento. Fonte: Acervo da Copy Express Copias e Plotagens 
Ltda. 

 
Fig. 24 – Rua Cachoeiro de Santa Leopoldina com a linha de bonde à direita 
da foto ( atual Aleixo Neto). Fonte: Acervo CAR/UFES. 
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Fig. 25 – Novo muro de contenção reconstruído cerca de 3 metros afastada 
da antiga. Fonte: BRIGIDO, 193-?, p.132./ Acervo Coleções Especiais/ 
Biblioteca Central/UFES. 

 

 

Fig. 26 – Obras de recuperação no muro de arrimo na altura da R.Moacyr 
Avidos. Fonte: BRIGIDO, 193-?, p.130./ Acervo Coleções Especiais/ 
Biblioteca Central/UFES 

 

Fig. 27 – Av. Saturnino de Brito, em frente à rua Moacyr Avidos, após a 
conclusão do muro de contenção. Fonte: BRIGIDO, 193-?, p.131./ Acervo 
Coleções Especiais/ Biblioteca Central/UFES.  

 

 

Fig. 28 – Reconstrução da muralha na altura da Rua Alegre (atual José 
teixeira). . Fonte: BRIGIDO, 193-?, p.132./ Acervo Coleções Especiais/ 
Biblioteca Central/UFES. 
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intensificação das construções nas quadras mais próximas à orla ( 

Mapa 07 e Mapa 10).  

 

Este fato demonstra, mais uma vez, a importância da participação 

do poder público no incentivo à ocupação da área. Em 

Copacabana, “os terrenos da orla que antes eram áreas 

desocupadas e serviam unicamente como fundo de quintal, foram 

tomados por palacetes [...]”(TERRY, 2002) após a abertura e 

tratamento da Avenida Atlântica, à beira-mar. Este é um processo 

similar àquele verificado na Praia Comprida, exceto pelo fato de 

que então, o ‘tratamento’ foi restrito à construção do muro de 

contenção das marés, sem um plano efetivo de aformoseamento 

que, conforme citado anteriormente, não foi previsto nem mesmo 

por Saturnino de Brito no plano original do Novo Arrabalde, não 

obstante as feições de bulevares previstas pelo sanitarista para as 

demais  avenidas do projeto.  

  

Muito curioso é o indicativo de aprovações específicas para 

garagens em lotes já edificados (Tabela 01).  Na década de 1910, 

a garagem é inexistente nos projetos observados. A década de 

1920 registra uma única residência onde a garagem estava 

incluída no programa original, além de apresentar três aprovações 

específicas para o cômodo já nos dois últimos anos. Na década 

de 1930, estes números são significativamente maiores, 

considerando ao registro de 05 residências com garagem 

somadas a 18 aprovações exclusivas para o cômodo.  

 

Demonstrando a importância que o automóvel passaria a ter a 

partir destes tempos, no artigo “Dezoito pontos importantes para 

os que desejam comprar ou construir uma casa”, o engenheiro 

civil A. Segadas Vianna (A Casa, out. 1925, nº. 18, p. 7) 

recomendava ao dono do terreno exigir que fosse projetada uma 

entrada de automóvel caso a testada do terreno fosse superior a 8 

metros, já que “A casa em geral sobrevive ao proprietário e o 

automóvel é uma utilidade que cada dia mais se generalisa[sic]”. 

 

Em conseqüência destas benfeitorias, do ano de 1929 para 1933 

houve um aumento considerável na aquisição de automóveis 

particulares na cidade, em detrimento daqueles destinados a 

aluguel, conforme discriminado no quadro abaixo:  

 

Classificação 1929 1930 1931 1932 1933 

Automóveis 

de aluguel 
81 51 44 40 33 

Automóveis 

particulares 
143 150 166 179 208 

Fonte: BRIGIDO, Laerte Rangel, [193-] p. 161 
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Aliados, estes fatores contribuíram favoravelmente à maior 

circulação de veículos pelo Arrabalde da Praia Comprida a partir 

da década de 1930, especialmente se consideradas que as obras 

realizadas pelo poder público privilegiaram tanto as áreas de 

acesso ao bairro quanto logradouros mais distantes da orla. Neste 

sentido, o maior índice de aprovações específicas para garagens 

reflete claramente a modernização das residências como fruto da 

modernização da infra-estrutura do próprio bairro.  

 

A análise quantitativa dos dados coletados indica que, dos 207 

projetos aprovados nas décadas de 1920 e 30, cerca de 45% 

estão concentrados nos anos de 1929 a 1933, quando várias ruas 

internas tornaram-se trafegáveis e a expansão do sistema de 

transporte coletivo, tanto por bonde quanto por ônibus, 

propiciaram maior acessibilidade ao bairro.  

 

Também nesta época são aprovados os primeiros projetos para a 

construção de lojas no bairro, e embora não se tenha indícios de 

sua destinação efetiva, não são mais denominadas ‘armazém’ ou 

‘açougue’, como acontecia com as obras comerciais da década 

anterior, denotando uma possível diversificação na atividade 

comercial no arrabalde. Em 1939, o pedido de aprovação para o 

auditório da Paróquia Santa Rita identifica o primeiro registro de 

uma atividade de cunho sociabilizável no bairro. 

Neste período também se registram algumas descaracterizações 

significativas do Plano original. Em 1929, a aprovação de projeto 

residencial situado na Ilha do Calmom comprova o início da 

ocupação da área destinada por Saturnino de Brito para 

implantação do Bosque da Barrinha33 (Fig. 29). 

 

Entre 1930 e 1933, pouco mais de 10% da população capixaba 

mantinha residência na Praia Comprida e Praia do Suá, com 

quantitativo de população residente inferior apenas àquela 

registrada no Centro e no tradicional bairro Santo Antonio 

(BRIGIDO, [193-] p. 159). No ano de 1930, a Praia Comprida iria 

superar todos os bairros da Capital em número de novas 

construções, apresentando índice superior mesmo em relação ao 

Centro da cidade (BRIGIDO, [193-] p. 159), evidenciando a 

importância das ações realizadas sucessivamente pelo poder 

público.   

 

Cerca de três décadas após a elaboração do plano por Saturnino 

de Brito, o Novo Arrabalde finalmente se transformara na Praia 

Comprida. Neste processo de transformação das feições de 

‘região inóspita’ para o projeto do ‘arrabalde’ imaginado por Muniz 

                                                           
33 Campos Júnior (1996) já aponta em sua obra que a descaracterização do Plano 
já estava presente desde a venda dos primeiros lotes, pelo remembramento de 
terrenos em detrimento do perfil fundiário previsto originalmente. 
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Freire, um pouco se modifica e um pouco se consolida a imagem 

de bairro ‘aprazível’, externado nas palavras de Saturnino de Brito 

(1943, p.14) no Relatório Final de 1896:  

 

Terminando, permitir-me-eis externar votos para 
que não sejam inutilizados os esforços e os 
sacrifícios que, por vosso intermédio, empenhou 
o Estado no sentido de dar à Capital terreno são, 
ou saneado, por onde possa se desenvolver com 
as garantias higiênicas e com os predicados 
estéticos das cidades modernas. Que, assim, 
alcanceis ‘ver realizado o pensamento da vossa 
mocidade’. 

Saúde e fraternidade. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 – Residência na Ilha do Calmon, antigo Bosque da Barrinha 
projetado por Saturnino de Brito. IJSN-ES/CAR-UFES. 
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Ocorre que o véu existe. Tanto a natureza quanto as populações 

submetidas à intervenção européia têm suas próprias pulsações e 

respondem com seus recursos a um projeto no qual se pretende 

atuem como figurantes e não como protagonistas. [...] no interior 

desse quadro encoberto pelo véu espesso da história que 

pretendemos sondar em busca ”do homem que é o núcleo do 

núcleo de seu núcleo”. 

 (SEVCENKO, 2002, p.42) 
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CAPITULO 2. 0s Referenciais da Sociedade 

 

O conhecimento das referências culturais que redefiniram os 

valores considerados como imprescindíveis a uma sociedade que 

se pretendia moderna, na época, hoje se torna indispensável à 

compreensão da produção arquitetônica no período ora tratado.  

 

Os valores que norteavam o comportamento e as decisões da 

sociedade remetem a um período de transição aonde mirava-se 

os padrões europeus, em parte por um costume  repetido há 

muito tempo pelas classes abastadas; mas também começava-se 

a perceber a modernidade dos padrões norte-americanos. 

 

 Observando as caracterizações estabelecidas por Sevcenko 

(2002, p.37), o período entre 1900 e 1920 demarca o momento de 

consolidação do sonho republicano, com o desenvolvimento da 

indústria nacional na busca de suprir a carência de produtos cuja 

importação estava interrompida pela Primeira Grande Guerra. 

Apropriadamente conhecido como Belle Èpoque, este é um tempo 

de mudanças, assinalado pela: 

[...] introdução de novos valores e padrões de 
consumo, instigados por uma nascente mas 
agressiva onda publicitária, além deste 
extraordinário dínamo cultural representado pela 
interação entre as modernas revistas ilustradas 

[...] e por último, mas não menos importante, a 
popularização do cinema. (grifo nosso) 

Estes valores e padrões tidos e admitidos como porta de inserção 

na contemporaneidade das grandes nações européias e, logo 

posteriormente, do emergente império norte-americano, é 

transmutado também em padrões e valores arquitetônicos 

expressos na produção brasileira e absorvidos pela 

‘ansiosamente moderna’ sociedade capixaba. 

 

As revistas se revelariam como um meio eficaz de divulgação do 

conceito de ‘ser moderno’. A princípio, os anúncios acerca das 

novidades tecnológicas fornecem claros indícios do processo de 

mudanças que se operava. Do fogão à lenha até o fogão elétrico, 

esta era uma mudança radical para uma população que convivera 

com os recentes lampiões públicos a óleo de peixe. 

 

A produção da arquitetura por uma mão-de-obra pouco 

especializada no que diz respeito à arquitetura acadêmica, traz à 

tona a discussão sobre o mercado profissional no qual os 

arquitetos buscavam demarcar o seu espaço, sendo preteridos 

pela classe média em função da oferta de mão-de-obra mais 

acessível – e não menos eficiente – dos projetistas e construtores 

que detinham o conhecimento prático do canteiro de obras, 
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complementado pelas informações e orientações constantes das 

revistas em circulação. 

 

Por fim, a possibilidade de concretização do sonho da casa 

própria mediante financiamentos a longo prazo e facilitados pela 

multiplicação das linhas de bonde, popularizou a moradia retirada 

dos centros urbanos, espelhando um modo de vida que, se ainda 

estava de certa forma atrelada aos moldes de vida europeus, já 

indicava a predominante inversão no eixo de influências que 

ocorreria a partir de então: aos poucos,  ficaria mais evidente a 

noção de que moderno mesmo era ser norte-americano. 

 

 

2.1. As revistas de arquitetura e os valores da 

sociedade 

 

A circulação de periódicos direcionados aos técnicos atuantes na 

área da construção civil era incomum durante o século XIX. 

Especialmente no Brasil, circulavam apenas alguns Tratados e 

Manuais, direcionados especificamente aos técnicos da área da 

construção. 

 

É a partir do século XX que ocorre a diversificação dos periódicos 

destinados a engenheiros arquitetos e construtores, como 

também aos leigos que porventura demonstrassem interesse pelo 

assunto. No Rio de Janeiro, na década de 1920, pelo menos três 

revistas surgiram para tratar do tema relativo à arquitetura: 

Architectura No Brasil, A Casa e Architectura 34 (Fig. 30). 

 

Embora dividissem o mesmo interesse no fortalecimento do 

campo profissional da arquitetura, as publicações objetivavam 

atingir a públicos de certa forma diferenciados. A revista 

Architectura no Brasil, conforme declarado em seu primeiro 

número sob o título “Nossa Directriz”, buscava o esclarecimento 

do público leigo pela divulgação dos trabalhos de arquitetos, 

visando “[...] estabelecer a relação directa não só entre 

engenheiros, architectos e constructores, como também entre 

esses e os intellectuaes do paiz” ( 1921, p.1). Pretendia, ainda, 

sensibilizar o governo35, que então permitia uma “liberdade 

profissional mal comprehendida”. Finalmente, apresentava as 

suas diretrizes assim compostas: 

                                                           
34 A  publicação de “Architectura no Brasil – Revista illustrada de assumptos 
technicos e artísticos” tem início em outubro de 1921, enquanto a revista ‘A 
Casa – Revista bi-mensal de architectura e arte decorativa’ passa a circular 
exatamente dois anos depois, em outubro de 1923. Já a circulação de 
“Architectura – Mensário de arte” ocorre a partir de junho de 1929. Todas as 
publicações citadas foram editadas no Rio de Janeiro, não havendo informações 
concretas acerca data na qual as mesmas saíram de circulação. 
35 “Orientar” foi o termo empregado originalmente. 
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Estimular e orientar as boas iniciativas para a 
remodelação  das nossas cidades, o 
desenvolvimento da nossa viação, a cultura 
racional de nossos campos e a intensificação 
das nossas indústrias – eis nosso programma. 

A revista A Casa, por sua vez, era explícita em seu cunho mais 

popular, visando oferecer ao público leigo, um guia para a 

decoração externa e interna de sua residência: 

Interessamo-nos especialmente pelo typo de 
construcção pequena, afim de facilitar aos 
menos abastados a escolha e organisação do 
seu futuro lar. (1923,s/p,).  

De fato, as matérias publicadas em Architectura no Brasil indicam 

uma tendência a discussões academicistas, voltadas para o meio 

profissionalmente atuante. Artigos para formação e informação 

artística - como aquele tratando da conceituação do belo -, textos 

produzidos por professores e ex-professores da Escola Nacional 

de Belas Artes com referência a elementos e estilos 

arquitetônicos, assim como divulgação da legislação edilícia 

vigente e notícias relativas ao Instituto Brasileiro de Arquitetos e à 

recém-formada Sociedade Central de Arquitetos constituíam o 

corpo central do periódico. 

 

 As matérias primavam pela linguagem de tom erudito e caráter 

técnico, obviamente destinado mais a profissionais da área do 

que ao público leigo. A autoria de grande parte dos artigos cabia, 

 

Fig. 30 – Capas de revistas especializadas, tanto nacionais quanto 
importadas, que circulavam na época. Fonte: A Casa- Acervo Prof. Olínio 
G. Coelho. Demais revistas: Coleções Especiais / Biblioteca Central / UFES. 

 

em geral, a engenheiros-arquitetos ligados a entidades de classe 

– como o Instituto Brasileiro de Arquitetos e a Sociedade Central 

de Arquitetos - ou a instituições de ensino, como a Escola 

Nacional de Belas Artes. 

 

A construção de uma expressão artística de caráter nacional é 

uma intenção evidente. Grande parte dos projetos percorre os 
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caminhos do neo-colonial, que tem seu ‘regulamento’ 

sistematizado no artigo de José Marianno Filho – então 

Presidente da Sociedade Brasileira de Belas Artes - sob o título 

“Os Dez Mandamentos do Estylo Neo-Colonial” (1923, p.161),   

onde a exaltação de a prática arquitetônica de valores como 

Verdade, Caracter e Nacionalidade conduziriam ao “retorno ás 

fórmas lógicas do estylo colonial dos nossos antepassados” 

sendo este o “prelúdio de nossa emancipação social e artística”. 

Outro propósito evidente é a consolidação do campo profissional 

do arquiteto, naquele momento disputado com desenhistas, 

construtores e, mesmo, com alguns proprietários que, mais 

informados sobre o assunto, se julgavam capazes de elaborar 

seus próprios projetos. 

 

A revista A Casa apresenta características diferentes na 

abordagem dos assuntos tratados. A grande variedade de  

projetos apresentados competia em quantidade com as 

propagandas de materiais de construção, móveis, tapeçarias e 

eletrodomésticos. Arquitetos e companhias construtoras também 

tinham espaço para oferecer seus serviços, estas últimas 

anunciando a venda de lotes, imóveis e, mesmo, terrenos com a 

opção de iniciar imediatamente a construção do imóvel sob o 

pagamento de valores módicos financiados a longo prazo.  

 

Ainda que ressaltasse a importância do arquiteto, seus artigos 

não apresentavam o cunho corporativista do qual se imbuía a 

Architectura no Brasil. Na edição de  dezembro de 1924, A Casa 

passou a vender cópias de projetos publicados em suas páginas, 

com o intuito de“[...] dar grande  impulso ás [sic] construcções no 

interior[...]” ( A CASA, dez. 1924,  p. 36). A partir de abril de 1925, 

este tipo de serviço seria reiterado pela intenção de “incentivar e 

favorecer a construcção de predios economicos” (A CASA, abr. 

1925, p. 35), não mais se restringindo às cidades interioranas. 

Embora as cópias seguissem com a rubrica do arquiteto, o 

procedimento desconsiderava pressupostos básicos na atuação 

do profissional como a análise das especificidades de cada 

terreno para busca das melhores condições de insolação e 

ventilação quando da elaboração do projeto, ou mesmo quanto à 

questão da inserção do projeto na paisagem urbana, temas estes 

recorrentes na abordagem das revistas. Indicavam, assim, um 

maior interesse na formação de um mercado imobiliário capaz de 

fortalecer o campo de atuação das companhias  construtoras, 

especialmente na faixa destinada às habitações ditas 

econômicas.  

 

Neste sentido, é interessante notar um artigo da revista A Casa 

com o título “Ultimando negócios difíceis” (In: A CASA, dez. 1925, 

p. 7) onde os construtores são orientados na arte da venda  
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através de três exemplos de situações onde clientes indecisos, ou 

até mesmo desinteressados em adquirir um imóvel, eram 

convencidos perante a capacidade de persuasão do construtor. 

 

Temas recorrentes nos artigos de A Casa são também aqueles 

que tratam das desvantagens do inquilinato diante da carência de 

habitações destinadas à moradia das camadas economicamente 

menos favorecidas. O artigo “A questão do Inquilinato” (In: A 

CASA, nov. 1927, p. 17) critica a não prorrogação da lei do 

inquilinato e o descaso demonstrado pelo poder público, gerando 

altas alarmantes no valor dos aluguéis. Nesta situação, a única e 

definitiva solução para evitar o problema consistia na construção 

de moradias em larga escala, exigindo o empenho do governo no 

fomento à construção e apoio às companhias construtoras, assim 

como a desburocratização na tramitação dos processos nos 

órgãos competentes. 

 

A valorização profissional do arquiteto é comum, a revista 

Architectura no Brasil o faz com o sentido de cumprimento de uma 

missão. Ao contrário, em A Casa as menções ao arquiteto se 

apresentam, salvo raras exceções, quase que diluídas nos textos, 

onde é clara a intenção primeira de estimular as construções 

residenciais mediante a garantia da realização do sonho da casa 

própria para as classes menos abastadas.     

As revistas especializadas como A Casa, Architectura no Brasil e 

Architectura refletiam claramente os valores considerados 

essenciais à imagem de modernidade, em suma resumidos a 

quatro pontos: solidez, conforto, higiene, beleza. No campo da 

produção imobiliária, era essencial que a expressão deste 

conjunto estivesse atado à economia no valor final do edifício. 

 

Repleta de propagandas de lojas especializadas em materiais de 

construção e equipamentos como forro de estuque, cal virgem, 

lajotas e blocos furados, tecidos de arame, elevadores e até 

mesmo a “RUPTURITA - alto explosivo brasileiro” (A CASA, out. 

1927, p. 72); a revista A Casa não descuidava dos interiores, com 

farta informação acerca de estabelecimentos comerciais para a 

venda de mobiliário (Fig. 31), tapeçarias, tapetes e demais 

elementos indispensáveis à decoração dos lares. A Casa Nunes, 

aliás, garantia que os clientes que adquirissem, naquela loja 

comercial, seus mobiliários, tapetes e decorações seriam 

contemplados com três graças : “felicidade, conforto e elegância” 

(A CASA, abr. 1924, s/p.). 

 

Os eletrodomésticos mereceriam um capítulo à parte. Para acabar 

com a poeira, varredores à vácuo ou aspiradores de pó (Fig. 32). 

Os aquecedores, propiciando o banho morno em poucos minutos, 

valorizavam a segurança do usuário utilizando como combustível  
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Fig. 31 - As propagandas de mobiliários ressaltavam os mesmos predicados 
das habitações: conforto, elegância, solidez e  custos acessíveis. Fonte: (esq.) 
A Casa, dez.1925, nº. 20, p. 27, (dir) A Casa, marco 1924, nº. 04, p. s/n. Acervo 
pessoal Prof. Olínio G. Coelho. 

 

o carvão de madeira em detrimento do gás: sem fumaça, sem 

sujeira, sem gases nocivos e, o mais importante, inexplosível36, 

garantia o fabricante. 

 

Os fogões, no entanto, ocupavam com maior freqüência as 

páginas de anúncios. Os fabricantes os tinham a lenha ou coke -

“Elegantes e economicos” (A CASA, jan. 1927, p.32); a gás -  

“Universalmente conhecidos como os mais econômicos” (A 

CASA, nov. 1924, s/p);  ou ainda, elétricos- “Assombro de 

economia!” (A CASA, ago. 1925, n 16, s/p).  

 

 
 

Fig. 32 - Os eletrodomésticos reforçavam a imagem da higiene e Fonte: A 
Casa, marco1924, nº. 04, p. s/n. Acervo pessoal Prof. Olínio G. Coelho.  
                                                           
36 A própria revista noticiava o perigo dos incêndios e alguns casos de óbito 
ocorridos pela intoxicação devido a vazamentos de gás dos aquecedores em 
banheiros mal ventilados. 



 

 81 

Os anúncios estampados nas revistas traduziam as novas 

possibilidades favorecidas pela popularização do fornecimento de 

energia elétrica. A iluminação pública de monumentos edificados 

assumia ares de ‘cenografia urbana’, dada a profusão com que 

eram utilizados os recursos para a ‘iluminação festiva’. Símbolo 

de modernidade, a iluminação festiva deveria ser ‘feérica’, isto é, 

ter ‘radiosidade’ de forma a imprimir ares de festa ao monumento, 

conforme afirma Salvador Froés: 

[...] temos parallelo exacto nas pedras preciosas 
e é por esta razão que o diamante alça de valor 
quando se torna brilhante, é o horizonte que á 
pérola dá preço, é o fogo dos rubis que attrahe a 
preferência, e tudo isto para a festa. Ora, em 
tratando-se do gênero festivo, indiscutivelmente 
é que o gênero de illuminação deve ser o 
brilhante[...] (1921, p. 3-4) 

Em Vitória, Campos Júnior  ( 2002, p.58) afirma que a Companhia 

Central de Brasileira de Força Elétrica incentivava o consumo de 

energia elétrica por meio de duas estratégias.  Em seus 

escritórios, propiciava a aquisição de eletrodomésticos em 

pagamentos suavizados e promovia bailes à fantasia na Praia 

Comprida e torneios esportivos na Praia do Suá para estímulo à 

utilização de bondes elétricos (BITTENCOURT, s/d. apud 

CAMPOS JUNIOR, 2002, p.59). 

 

As propagandas nas revistas ofereciam possibilidades tentadoras 

de modernização dos hábitos pela praticidade e conforto na 

execução dos afazeres domésticos, conduzidos pela busca da 

higiene pessoal e asseio no dia-a-dia da habitação. A recorrência 

de temas como economia, solidez, conforto, limpeza, beleza e 

elegância perpassariam todos os aspectos da habitação enquanto 

lar, a moradia própria como local de abrigo e conforto para gozar 

a plenitude da vida em família. 

 

Refletidos na habitação, estes eram os condicionantes que 

traduziam o objeto da arquitetura:  

[...] a nossa habitação é a moldura em que se 
emquadra uma boa parte da nossa vida familiar. 
Ella não é só abrigo do corpo contra as 
intempéries que o fustigam, é também refugio 
para o espírito após a luta diária que o assola.    
( A CASA, nov. 1924, p.10) 
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Fig. 33 - As noções de higiene e asseio requeriam novos objetos 
representantes, como a banheira e a escarradeira. Fonte: A Casa, marco 
1924, nº. 04, p. s/n - acervo pessoal Prof. Olínio G. Coelho. 

 

Este novo sentido da habitação enquanto espaço de permanência 

e prazer estava ligado aos novos costumes propiciados pelos 

parâmetros construtivos, livres da clausura típica das construções 

oriundas da implantação colonial, com suas alcovas, parcas 

aberturas, pouco favorecidas pela insolação e ventilação. As 

condições de salubridade e higiene propiciadas pelas novas 

normas edilícias, que determinavam a liberação da superfície do 

terreno no perímetro da construção associada às exigências de 

dimensões mínimas para vãos e cômodos, deram novo sentido à 

construção para moradia. A residência era agora o lar, local de 

abrigo, permanência, vivência familiar. 

 

 

Fig. 34 –Os aquecedores a gás eram uma das novidades da nova época. 
Fonte: A Casa, nov. 1924,  n. 07, p. s/n - acervo pessoal Prof. Olinio G. 
Coelho 

 

Estes valores eram buscados desde antes, ainda no século XIX, 

como demonstra a afirmativa de Saturnino de Brito em seu 

Relatório sobre o projeto do Novo Arrabalde, elaborado em 1896: 

[...] preferível é proporcionar  à vida comercial da 
Vitória um arrabalde onde descance, na vida da 
família, dos labores do dia e onde esta se veja 
garantida pelas condições higiênicas e estéticas 
de chácaras bem estabelecidas. (BRITO, 1943, 
p. 144) 
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Em fins do século XIX, a casa própria era um sonho um tanto 

distante para as famílias menos abastadas. A carestia não era 

tanto de residências grandes e médias, mas de pequenas 

habitações com dois ou três dormitórios, o que retornava à 

sociedade na forma de aluguéis abusivos e gerava mesmo a 

ocupação de uma única residência por duas ou mais famílias (A 

CASA, nov. 1925, p. 8). 

 

Ao contrário, em Vitória os aluguéis eram de baixo valor, como se 

observa no depoimento do construtor Radagásio Alves (apud 

CAMPOS JUNIOR, 2002, p.70-71):  

[...] aqui naquele tempo quando se fazia uma 
casa, uma casa qualquer, parecia que se estava 
fazendo uma cidade, todo mundo queria 
observar. Porque o aluguel de casa aqui era 
30.000 réis por mês, e anos e anos a mesma 
coisa. Então, quando se fazia uma casa assim 
era uma temeridade. O aluguel era muito baixo, 
não animava ninguém a construir. Para alugar 
não havia possibilidade, só mesmo coisa própria. 

No entanto, se em Vitória o valor dos aluguéis, tanto quanto o dos 

terrenos, era pouco significativo no custo final da construção, 

também havia a predominância de famílias com baixo poder 

aquisitivo, inviabilizando para muitos a contratação dos serviços 

especializados dos construtores.  

 

Como incentivo à conquista da casa própria, especialmente na 

região da Praia Comprida, em 1910, o Governo atuava com a 

concessão de terrenos mediante o pagamento de foro anual e o 

compromisso de proceder à edificação no lote dentro do prazo 

máximo de dois anos. Campos Junior (2002,p.65) observa que o 

funcionalismo público era ainda beneficiado pela redução do valor 

do foro à metade, financiando o montante e permitindo a 

utilização das pedreiras do Estado para extração das rochas 

utilizadas na construção. 

 

Até a promulgação da lei 276/1926, obrigando à assinatura do 

projeto pelo construtor ou outro profissional do ramo da 

construção civil, as classes de menor poder aquisitivo construíam 

suas moradias, sem a contratação de mestres-de-obras ou 

construtores. Assim, nos projetos consultados são encontradas 

referências a reconstruções de paredes ou partes de residências, 

referenciando a substituição de paredes de estuque por outras de 

alvenaria de tijolos. 

 

Embora sem dados concretos, supõe-se que na então Capital 

Federal  a auto-construção também fosse realidade, como sugere 

o artigo “Construir por suas mãos”, onde se afirmava que: 

São legiões e legiões os prejudicados na 
construcção de casas, exactamente pela 
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suposição generalisada de que fazer uma 
pequena casa é cousa bastante simples para ser 
dirigida por qualquer pessoa [...] o leigo, 
improvisado em constructor, [...] logo no início se 
desorienta e fica na situação daquelle que se vê, 
pela primeira vez numa via publica de grande 
movimento. ( A CASA, abr. 1927, p.09) 

É possível sugerir do trecho citado o primeiro conceito sobre as 

qualidades imprescindíveis à construção: a solidez. Designada 

ainda como segurança, resistência ou durabilidade, esta era uma 

das funções do arquiteto perante o projeto a ser realizado: 

garantir a estabilidade da edificação, pela utilização correta das 

técnicas construtivas e pela aplicação de materiais adequados. 

Este fator, se devidamente observado, conduziria à economia no 

preço final da edificação, já que somente o arquiteto ou o 

construtor responsável teriam a capacidade de utilizar materiais 

adequados, de custo inferior, porém, sem descuidar da qualidade 

dos serviços, alcançando a maior durabilidade com menor custo 

final.   

 

O conforto atendia também pela alcunha de comodidade, em 

grande parte dizendo respeito aos esquemas de distribuição dos 

cômodos da casa. Várias eram as recomendações para que a 

habitação respeitasse as condições mínimas de confortabilidade.  

Segundo o artigo “A disposição interna das habitações” (A CASA, 

set. 1925, p.13-15), a sensação de desconforto poderia ser 

gerada tanto pela má disposição do mobiliário quanto pela 

deficiente iluminação do aposento, atribuindo tal fato às diminutas 

dimensões dos compartimentos. Tal como este, vários artigos 

destacavam a tendência a ampliar o número de cômodos pelo 

artifício de reduzir às dimensões mínimas cada compartimento. 

Recomendava-se então, que o proprietário optasse pela redução 

no número de compartimentos a fim de que cada um 

apresentasse dimensões mais generosas.  

 

Em caso de habitações menores, requeria atenção especial a 

disposição das portas e janelas. A inobservância a este detalhe 

acarretaria sérios problemas no momento de proceder à 

disposição do mobiliário, de maneira que retornaria ao problema 

anteriormente citado, causando a sensação de desconforto pela 

má disposição dos móveis no recinto.   

 

A independência entre os cômodos era um aspecto louvável e 

inovador, já que, citando Canal (2004,p.156), “a interligação entre 

os quartos/dormitórios, com um controle maior dos pais em 

relação aos filhos aparecerá como uma constante” ainda durante 

muito tempo. No entanto, mais importante era a setorização no 

mínimo, das áreas de serviço daquelas de permanência dos 

donos da casa, de forma que Raul Lino (1924, p. 10-11) sugere 

que:  
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Na construcção de casas ha tambem boas 
maneiras, má educação ou feitio grosseiro, há 
gestos intelligentes e signaes de insensatez [...] 
[então trataremos] Da melhor disposição da casa 
para conveniencia dos seus moradores e do 
modo decoroso por que esta deve ser realisada, 
se não para maior satisfação do seu dono, pelo 
menos por respeito á sociedade em que 
vivemos. 

Para atender a estas noções comodidade, senão de decoro, era 

aceita a possibilidade a interligação entre cômodos a fim de 

possibilitar, por exemplo, o acesso ao banheiro e à cozinha sem a 

necessariamente circular pela sala. 

 

A cozinha deveria também estar resguardada dos olhares das 

visitas, motivo pelo qual a copa aparecia como uma espécie de 

circulação, destinada a promover o distanciamento entre os 

serviços e as salas de jantar e visitas. 

 

Outro ponto de importância era a correta distribuição das tomadas 

e interruptores. O artigo “Dezoito pontos importantes para os que 

desejam comprar ou construir uma casa” ( A CASA, out. 1925, 

p.7) recomendava que a instalação elétrica fosse disposta em 

local conveniente e de fácil acesso a fim de evitar a necessidade 

de “andar no escuro a tatear”. Ainda, sugeria a instalação de 

tomadas para atendimento aos eletrodomésticos. 

 

A noção de conforto dizia respeito, portanto, à comodidade e 

facilidade no desenvolvimento da rotina doméstica, associada a 

certa noção de decoro decorrente da incipiente especialização 

setorial das atividades domésticas. 

 

A observação aos quesitos de higiene era indispensável à 

sociedade recém-saída das epidemias devastadoras que 

assolavam as cidades brasileiras durante o século XIX. Bahiana 

(1922, p.195-202) resume a questão na observação de seis 

pontos principais: isolamento da umidade, insolação e iluminação, 

ventilação, proteção contra calor excessivo, abastecimento de 

água e, por fim, esgotos. Este quesito se refere não somente à 

implantação do projeto no lote, mas à localização do próprio 

terreno, que deveria ser ‘batido pelos raios solares’, próximo dos 

‘conductos’ de água e esgoto, com uma pequena inclinação para 

propiciar o escoamento da água, não apresentando lençol freático 

superficial, como sugere o artigo “A habitação hygienica” ( A 

CASA,1927, p.9-10). Neste terreno ideal, a implantação deveria 

privilegiar o sol da manhã para os quartos, voltando a sala de 

jantar para o poente a fim de que os ‘derradeiros raios solares’ 

pudessem prolongar o dia na sala de jantar, cômodo este 

geralmente destinado à vivência da família. 
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A definição da beleza na construção envolvia o conceito estético 

aliado à utilidade das partes, conforme define o engenheiro-

arquiteto Ricardo Wriedt:  

Mas o que significa a belleza de uma 
construcção? Nada mais do que uma concepção 
artística de uma expressão rhytimica 
extremamente adaptada ao útil, cuja utilidade é 
visível sob todos os pontos de vista: na planta, 
na organisação dos compartimentos, na 
construcção, no mateial, e até na occasião ou 
melhor ainda na estação escolhida para a 
construcção. (A CASA, nov. 1923, s/p) 

Segundo Cypriano Lemos (1921, p.91), são três as condições 

para a realização da beleza, qual sejam, a harmonia entre o 

objeto e o seu destino; entre as partes do objeto e a harmonia 

entre o objeto e o espectador. Na busca da beleza, professa 

Gastão Bahiana (1921, p. 3), o arquiteto não poderia ser apenas 

artista a cuidar da forma, mas também engenheiro, com profundo 

conhecimento da técnica das construções, de modo que mesmo 

nas construções mais modestas a atuação do arquiteto é capaz 

de “revestir formas e proporções geradoras de nobres emoções”. 

 

A noção de beleza pressupunha a simplicidade, honestidade das 

formas pela eliminação do supérfluo, porém admitindo adornos 

cuja presença se justificasse pelo desempenho de uma função 

construtiva. Assim, a beleza seria a reunião da arte com a 

utilidade, a comunhão da inteligência prática com a sensibilidade 

artística provocando no observador emoções fortes e uma 

profunda sensação de prazer.  

 

 

2.2. A produção da arquitetura 

 

A consolidação do profissional arquiteto ocorreu, ao que tudo 

indica, em fins da década de 1920. Na mensagem de 

apresentação do primeiro número da revista Architectura no 

Brasil, em outubro de 1921, o editor considerava que a iniciativa 

de publicação da revista era, “sem duvida, um ousado 

commettimento no nosso meio onde a architectura se acha ainda 

nos seus primeiros dias” ( out. 1921, p. 1). 

 

Oriundo da implantação da Academia de Belas Artes por D. João 

VI, em 1816, o curso de arquitetura já mantinha sua autonomia, 

não mais remetendo a séculos anteriores quando se apresentava 

como uma disciplina secundária vinculada ao curso de 

mecânica37. Com uma trajetória irregular, se transformou em 

                                                           
37 Informação coletada em palestra ministrada pelo prof. Carlos Antonio Leite 
Brandão (UFMG), na palestra  “A invenção do campo disciplinar da arquitetura 
no séc. XV”,  proferida em 20 de maio de 2004  nas dependências da UFRJ, 
como parte da disciplina “História das Teorias em Arquitetura”, no Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura – PROARQ/FAU/UFRJ. 
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Academia das Belas Artes, ficando a cadeira de arquitetura a 

cargo de Grandjean de Montigny, conforme consta em artigo 

acerca da comemoração da abertura do curso de arquitetura no 

Brasil: 

A 12 de agosto [de 1921], foi commemorado o 
105º anniversario da creação do ensino de 
architectura no Brasil.[...] Em 12 de outubro de 
1820 [...] [foram] iniciadas as aulas de pintura, 
desenho, esculptura, gravura, architectura e 
mecânica, sendo nomeados para regerem essas 
cadeiras, respectivamente:[...] Augusto Henrique 
Victorio Gradjean  de Montigny, lente de 
architectura (Architectura no Brasil, out. 1921, 
anno 1, nº 1, p.40). 

Com a proclamação da República, a antiga Academia Nacional de 

Belas Artes é reformulada e reinaugurada como Escola Nacional 

de Belas Artes onde: 

[...] formaram-se os primeiros architectos 
brasileiros tendo á frente Heitor de Mello [1875-
1920]. Dahi, para cá, todos os annos, têm-se 
succedido novas turmas de novos artistas, os 
pugnadores do resurgimento architectonico do 
Brasil. (Architectura no Brasil, dez. 1921, anno 1, 
nº 3, p.95). 

 

Mais enfática na busca pela valorização da profissão, a revista  

assume a missão de baluarte da campanha para garantir o 

reconhecimento do arquiteto no mercado de produção imobiliária. 

No primeiro número da revista, Cipriano Lemos ( 1921, p. 2.) 

salienta que “Aqui [no Brasil], o numero de architectos é diminuto. 

Somos uns setenta apenas; e vivemos todos como parias nesta 

linda Capital do ‘bolchevismo architectonico’“.  A clientela 

procurava realizar seus projetos com engenheiros ou 

construtores; aqueles tidos como mais especializados e, os 

últimos, como menos custosos.  

 

Mesmo os poderes públicos confiavam ainda seus projetos 

àquelas categorias profissionais, desconsiderando a atuação 

qualificada do arquiteto. Em manifesto no periódico citado, Gastão 

Bahiana (1921, p. 3.) reclamava o desconhecimento da sociedade 

em geral pela verdadeira função do arquiteto, já que as 

edificações eram confiadas aos construtores (mestre-de-obras) e, 

mais raramente, aos engenheiros civis, quando a importância da 

obra requeria a contratação de um profissional diplomado. Ainda, 

havia a categoria dos artistas, especialmente aos escultores de 

ornatos, aos quais cabia a responsabilidade pelas decorações 

mais suntuosas. Bahiana então afirmava que ”o mesmo titulo de 

architecto serviu para designar o constructor, o engenheiro ou o 

artista, com absoluta incomprehensão do significado dessa 

palavra”. Continuando em sua argumentação, o autor definia o 

campo de atuação do arquiteto: 
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[...] o verdadeiro architecto, almejando para sua 
obra o maximo da belleza, junto ao maximo da 
durabilidade, sem prejuízo da perfeita 
‘conveniencia’ e das condições econômicas, não 
poderá ser apenas artista a cuidar da forma, mas 
também engenheiro, profundo conhecedor da 
techinica das construcções, desde as theorias de 
estabilidade, até os detalhes práticos mais 
ínfimos das profissões elementares”. 

A fundação da revista Architectura no Brasil, ao que tudo indica, 

era parte de uma série de medidas que compunham a estratégia 

de valorização profissional tendo em vista a realização da 

Exposição Internacional do Centenário, na Capital Federal, cuja 

abertura estava prevista para agosto de 1922. No prefácio do 

primeiro número da revista, Cipriano Lemos se refere à ‘poderosa 

corporação’ de arquitetos em Buenos Aires e à excelente 

qualidade do ’semanario illustrado’ produzido por ela. Da mesma 

forma, o lançamento da revista ocorreu três meses após a 

fundação da Sociedade Central de Arquitetos, organização cujo 

objetivo consistia na busca de homogeneização na ação dos 

arquitetos  por todo o território nacional na intenção de propiciar 

uma produção arquitetônica capaz de dar à arquitetura pátria uma 

fisionomia nacional, própria. Paralelamente à Exposição, se 

realizou o Congresso Internacional de Arquitetura, cuja abertura a 

12 de agosto de 1922 coincidiria com a data da inauguração da 

nova sede da Escola Nacional de Belas Artes. Realizado no Rio 

de Janeiro durante a Exposição do Centenário, este evento tinha 

por objetivo propiciar a aproximação não só entre os entre 

arquitetos brasileiros, mas também entre os profissionais latino-

americanos.  

 

A realização da Exposição de 22 foi considerada o marco do 

renascimento do movimento arquitetônico no Brasil, contando 

com o apoio do presidente de Estado Sr. Dr. Carlos Sampaio que 

convidou vários arquitetos a projetar os edifícios da exposição. 

 

Embora não tivesse o cunho corporativista demonstrado nas 

páginas da Architectura no Brasil, a revista A Casa participava da 

campanha de conscientização do papel do arquiteto. Em 

setembro de 1927, publicou a transcrição de uma conferência38 

realizada por Alfred Agache por solicitação do Instituto Central de 

Arquitetos onde diferenciava as funções do engenheiro e do 

arquiteto: 

O engenheiro, espírito francamente analytico, o 
sentido da exactidão que o caracteriza, inclina-
se as questões de detalhes e, assim, partindo do 
detalhe, chega ás generalidades por etapas 
successivas. 

O architecto, espírito synthetico, no qual a arte 
da composição domina, inclina-se naturalmente 

                                                           
38 “Profissão do architecto e sua funcção na sociedade”, conferência realizada no 
studio da Radio Sociedade e transcrita na revista A Casa, à página 05 do n. 41.  
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ás questões de conjunto e o seu methodo de 
trabalho envolve do geral ao particular. 

 

De suas explanações, depreende-se o completo 

desconhecimento da profissão pela sociedade em geral, pela qual 

o arquiteto era visto como um auxiliar do empreiteiro ou como um 

desenhista, cuja função consistia no embelezamento da obra pelo 

esboço de uma fachada condigna.  Esta visão compartimentada 

do processo projetual parece derivar mesmo do método utilizado 

pelos arquitetos na produção de  sua obra, observando-se as 

orientações do arquiteto português Raul Lino no artigo “Como 

projectar uma casa de moradia” (In: A CASA, nov. 1924, p.11): 

Nunca se comece por pensar no aspecto exterior 
de uma casa ( a não ser de um modo muito 
vago) antes de ser bem estudada a sua planta. 
O caracter essencial das fachadas de uma casa 
reside nas suas proporções geraes, e estas só 
podem ser determinadas depois de haver uma 
planta definitiva. 

Em outro número da revista A CASA (abr. 1927, p.09), o leitor é 

esclarecido quanto aos principais quesitos a serem observados 

quando da construção da moradia própria: 

A primeira cousa que o deve preoccupar é a 
planta. Comquanto não pareça, esta é a parte 
mais importante da construcção. Representa, 
como na estrada de ferro, o horario a ser 

seguido, ou o roteiro que norteará todos os 
movimentos. 

Ainda que estabelecida a prioridade da planta sobre a fachada, tal 

fato não significava uma diversidade no esquema formal das 

distribuições internas e sim, a independência na relação entre as 

plantas e a solução estética, que era adaptada à planta baixa de 

acordo com o estilo que mais agradasse ao proprietário. Neste 

sentido, Wolff (2001, p.152.) já destacava a prática observada nas 

edificações do Jardim América, em São Paulo, onde as reduzidas 

soluções de distribuição dos cômodos nas plantas baixas eram 

enriquecidas pela diversificação das fachadas, que “revestiam 

esses arcabouços de soluções espaciais fixas”.   

 

A formação de mão-de-obra especializada no Espírito Santo, e 

em especial em Vitória, apresentava um quadro diverso daquele 

observado no Rio de Janeiro.  Ao contrário da Capital Federal, no 

início do século XX a capital do Espírito Santo não contava ainda 

com uma escola específica destinada à formação de profissionais 

da construção civil. No artigo “Regulamento sobre Construcções”, 

Bahiana (In: ARCHITECTURA NO BRASIL, jan. 1922, p.195.) 

acusava a inexistência, na Prefeitura, de qualquer dispositivo legal 

capaz de regulamentar a autoria dos projetos arquitetônicos, de 

forma que, desde que pagas as taxas devidas, qualquer pessoa 

poderia assinar os projetos e obter a licença para a construção.  



 

 90 

Em Vitória, a aprovação dos projetos se dava de forma 

semelhante, considerando que somente a partir de 1926, com a 

promulgação da lei nº. 276, passou a ser obrigatória a assinatura 

dos projetos por engenheiro-arquiteto, arquiteto-construtor ou 

construtor responsável e pelo proprietário ou representante legal 

(ALMEIDA, 1997, p.13.).  

 

A inexistência de instituições de ensino destinadas à formação de 

profissionais para o campo da construção civil foi então 

compensada pela mão-de-obra externa, seja aquela de 

profissionais oriundos de outros países, como o francês Justin 

Norbert e tchecoeslovaco Josef Pitlik, como daqueles vindos de 

outros estados, como o carioca Jaime Figueira, radicado em 

Vitória em 1928 (ALMEIDA, 1997, p.14). Estes profissionais 

contribuíram para a formação de mão-de-obra local através do 

treinamento de outros profissionais, como é o caso de Olímpio 

Brasiliense que, preparado por Jaime Figueira, atuou como 

projetista em várias residências da Praia Comprida e, inclusive, na 

reformulação da Praça Costa Pereira, localizada no centro de 

Vitória. 

 

Mais significativa quantitativamente era a mão-de-obra trazida 

pelos imigrantes europeus que chegaram ao Espírito Santo 

através dos incentivos oferecidos pelo Governo Estadual, a partir 

da segunda metade do século XIX. Assim, os principais 

construtores atuantes no mercado durante as primeiras décadas 

do século XIX eram descendentes de italianos e portugueses cujo 

aprendizado era devido às “[...] experiências originárias de seus 

respectivos países de origem, trazidas pelos pais, também 

construtores [...]” (CAMPOS JÚNIOR, 2004, p.55), como Camilo 

Gianordolli, Bruno Becacici, André Carloni, David Teixeira e 

Aureliano Porto, responsáveis por grande número de edificações 

construídas na Praia Comprida no período de consolidação da 

ocupação do bairro.  A formação profissional tinha início no 

canteiro de obras em processo que, segundo Campos Júnior 

(CAMPOS JUNIOR, 2002, p.74.), poderia durar anos, 

dependendo em parte das aptidões manuais do aprendiz. 

 

As categorias profissionais atuantes na construção civil são 

classificadas por Almeida (1997, p.16) em três grupos: 

construtores, projetistas e desenhistas. Muitos destes 

construtores eram também projetistas, como André Carloni, João 

Batista Politti, Lourenço Lucíolla, Josef Pitlick e José Meira 

Quadros. No caso de projetistas, muitos desempenhavam 

também independentemente a função de desenhistas, como 

Jaime Figueira, Paulo Vasconcellos, Miguel Matteoli, Olímpio 

Brasiliense e Joel da Escossia, dentre outros. Havia, ainda, 

aqueles que atuavam nas três categorias, como Mansur Trad e 
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Augusto Salles. Autodidatas, buscavam aprimoramento e 

inspiração em periódicos importados ou de origem nacional, 

assim como em catálogos e manuais. 

 

Estes  manuais importados tinham, segundo Patetta (1991, apud. 

Canal, 2004, p.98), origem na poética do pitoresco na cultura 

anglo-saxônica, tendo caráter divulgativo e apresentando modelos 

estilísticos especialmente para vilas, casas unifamiliares de 

subúrbios e edificações campestres (cottage). Ainda segundo 

Patetta (1991, p.33), estes manuais e tratados seriam 

amplamente divulgados na forma de “livros de modelos”, 

característicos de uma proposição teórica muito sintética e 

esquemática, além de amplamente ilustradas, “denunciando [...] o 

caráter substancialmente aplicativo e a adesão formalística aos 

ditames da ‘última moda’”. Estes livros eram destinados 

principalmente a construtores e profissionais atuantes junto à 

sociedade pequeno-burguesa. Como exemplo destes livros de 

modelos, é possível citar Der Baumeister, L’Edilizia Moderna e 

L’Architettura Italiana, publicados regularmente na década de 

191039. 

                                                           
39 Dada a tiragem regular do material consultado, consideramos os títulos citados 
como versões dos “livros de modelos”, aproximando-se mais de periódicos do 
que de livros propriamente ditos. O material referenciado integra o acervo da 
Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo,  e são datados dos 
anos  de 1912-13. Ainda como parte do acervo do setor de Coleções Especiais, 

Publicações similares de edição nacional tiveram circulação no 

Brasil a partir da década de 1920. Revistas como A CASA, 

Architectura no Brasil e Architectura estavam disponíveis para a 

consulta de profissionais da área assim como dos leigos, com 

matérias de temas diversificados abordando e divulgando não só 

questões de interesse especificamente profissional - como as 

regulamentações dos códigos de obras-; como também assuntos 

de interesse do público em geral - por exemplo, orientações a 

serem observadas quando da compra de um imóvel. 

 

É muito provável que estes periódicos tivessem uma certa 

abrangência no território nacional, já que é possível encontrar em 

suas páginas, obviamente em menor escala, a publicação de 

projetos de outros estados, como Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul e até mesmo de Pernambuco. Na revista ARCHITECTURA 

(jan. 1930, p.17) foram publicados alguns projetos de serem 

construídos em Vitória, de autoria de Moacyr Fraga40, 

confirmando a participação de profissionais de outros estados na 
                                                                                                                                  
encontra-se o livro de modelos O Architecto Moderno e exemplares da revista 
Architetctura, de edição nacional, datadas das décadas de 1920-30. Grande parte 
deste acervo - senão todo ele -  compunha a coleção de André Carloni. Tal fato, 
aliado a entrevista concedida à autora por Joel da Escóssia, além de outras 
declarações constantes da bibliografia consultada, comprovam a utilização deste 
tipo de literatura artística entre os profissionais atuantes no mercado de Vitória. 
 
40 Aluno da Escola Nacional de Belas Artes, apresenta alguns projetos situados 
em Vitória neste número da revista ( ver páginas 17, 24-25, 31 e 33). 
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produção arquitetônica local capixaba. Ainda, é de se notar a 

presença de profissionais capixabas no campo “Indicador 

Profissional” daquele periódico, tais como Carlos H. Porto, Paulo 

Vasconcellos e Raul L. Saldanha da Gama, todos apresentados 

com o título de arquiteto. Depreende-se daí, que muito 

provavelmente a circulação do periódico tinha certa abrangência 

no Espírito Santo, motivo que justificaria a inclusão dos endereços 

dos profissionais capixabas. 

 

A disseminação das linguagens arquitetônicas divulgadas nos 

periódicos citados não se limitou a determinada região, mas, ao 

contrário, multiplicaram-se como protótipos livremente adaptadas 

pelos projetistas de acordo com o gosto do cliente. Do hispano-

mouro ao bangalô, do chalé normando ao neocolonial, um sem 

número de possibilidades de concretização da arquitetura dos 

sonhos, agora despojadas de ornamentos e decorações que 

demandavam mão-de-obra onerosa, que tornaria impossível a 

construção da casa própria. 

 

 

2.3. O “morar” no Arrabalde da Praia Comprida 

 

A trajetória na ocupação da Praia Comprida, pela lentidão de seu 

processo, retrata de forma peculiar a transformação dos valores 

associados ao próprio habitar. Este modo de habitar que ora será 

investigado não se refere, aqui, exatamente ao morar intra-muros, 

ao espaço que abrigava a vida cotidiana transcorrida na unidade 

residencial, assunto que será mais especialmente tratado no 

próximo capítulo. Mas este ‘morar’ diz respeito ao ‘espaço que 

abrigava este espaço unifamiliar’; ao ambiente natural que pela 

reunião das várias unidades arquitetônicas era embelezado e que 

para elas correspondia também aos aspectos de conforto e 

higiene, conformando os cânones da modernidade no espaço 

urbano destinado a receber a moderna residência. 

 

Coloca-se, por ora, a busca da relação entre a modernidade do 

Plano de Saturnino de Brito e sua adequação como espaço 

correspondente à arquitetura residencial moderna que se 

desejava construir. 

 

A vantagem agregada aos terrenos de implantação do Plano do 

Novo Arrabalde seria o seu trunfo, mas também o seu entrave. Os 

terrenos planos, embora em grande parte alagados, se 

apresentavam como uma folha em branco prestes a receber a 

escrita de um futuro grandioso para a Capital. Um novo centro 

residencial, apartado do núcleo antigo de topografia acidentada, 

atuando como vetor de expansão dirigindo-se para longe do 



 

 93 

núcleo de traçado tortuoso, que com o progresso iminente se 

tornaria um movimentado centro comercial. 

 

 No entanto, faltou o tempo para forjar este vetor. A crise no 

comércio do café, logo após o governo de Muniz Freire, refreou o 

desenvolvimento, estancado em uma estrada de rodagem apenas 

iniciada. E o Novo Arrabalde se viu privado do caminho que 

possibilitaria o vai-e-vem do mais moderno meio de transporte 

depois dos trens: o bonde, de tração animal. 

Controlados em grande parte pelo capital 
estrangeiro, trens e bondes tiveram um papel 
indutor diferente no que toca à expansão física  
da cidade. Os primeiros passaram a servir áreas 
ainda francamente integradas à cidade, que se 
abriam então àqueles que podiam se dar ao luxo 
de morar fora da área  central, mas não podiam 
arcar  com os custos, já elevados, dos terrenos 
da Glória, Botafogo e Tijuca; os bondes 
permitiram  o êxodo cada vez  maior dos que 
podiam arcar com esse ônus, mas mantinham-
se no centro por falta de meio de transporte 
rápido e regular (ABREU, 1988, p.43). 

Com esta observação, Abreu (1988) retrata a importância que 

teriam os meios de transporte no processo de expansão das 

cidades, em especial no Rio de Janeiro, associando os trens à 

áreas de ocupação de atividades menos nobres, como aquelas 

industriais, que em geral procuravam implantar-se próximas às 

linhas ferroviárias. 

Quanto aos bondes, estes estariam ligados a áreas de ocupação 

das camadas sociais mais privilegiadas. Assim é que, no Rio de 

Janeiro da década de 1870, indica o mesmo autor, os 

aristocráticos bairros de São Cristóvão, da Gloria e de Botafogo,  

já eram beneficiados por este moderno meio de transporte (1988, 

p.44). Mas aquele primeiro bairro perderia o atrativo perante a 

instalação de indústrias em função da proximidade com os eixos 

ferroviários, o porto e o centro da cidade. 

Em trajetória oposta, ocorria a “difusão da ideologia que 

associava o estilo de vida ‘moderno’ à localização residencial à 

beira-mar” (ABREU, 1988, p.47), favorecendo a ocupação da 

“freguesia da Lagoa pelas classes abastadas“. As linhas de bonde 

foram ampliadas também para outras partes do Rio de Janeiro, 

facilitando a ligação entre a cidade e os bairros do Andarahy  

Grande, como Andaraí, Vila Isabel, Grajaú e Maracanã.  

 

Associado à facilidade de acesso por bondes, surgem os 

empreendimentos imobiliários divulgados com alarde pelas 

revistas de arquitetura.  Estes empreendimentos abriam a 

possibilidade da compra da casa própria mediante o 

financiamento do lote, já incluso o custo da construção. O apelo 

tirava partido dos cânones da modernidade, expressa em valores 

como higiene, beleza e economia, aqueles mesmos valores que 
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eram buscados na arquitetura residencial em estudo (Fig. 35  e Fig. 

36). 

 

O Arrabalde da Praia Comprida, em Vitória, só pode contar com o 

providencial meio de transporte nos primeiros anos do século XX, 

quando a alta no café propiciou a implementação da linha de 

bondes até à Praia do Suá, favorecendo o início da ocupação que 

tenderia a se fazer mais  presente no governo de Jerônimo 

Monteiro, com os bondes elétricos. Ainda assim, porém, o 

Presidente de Estado o fez, mas não de forma isolada: 

simultaneamente,  providenciou a urbanização do antigo mangal 

do Campinho redirecionando o vetor de crescimento numa 

rotação de 180º em relação àquela direção que conduziria à área 

da Praia Comprida. A partir de então, Vitória contava com o bairro 

moderno do Parque Moscoso, aonde as edificações poderiam 

implantar-se em um loteamento adequadamente projetado  

saneado, mas ao contrário do que sonhara Muniz Freire cerca de 

15 anos antes, este bairro não era o Arrabalde da Praia 

Comprida. 

 

A adequabilidade do perfil fundiário representou também papel 

fundamental na implantação desta arquitetura. O Centro de Vitória 

tinha ainda o traçado original fruto da ocupação espontânea em 

altiplano que se estendia por ruelas estreitas e sinuosas na 

Cidade Alta41 (Mapa 04). Os lotes eram igualmente estreitos, como 

demonstram os estudos de Canal onde são registradas fachadas 

com  largura de até 3,40m (2004, p.148). Dentre as seis tipologias 

identificadas pelo autor no Centro de Vitória, ao final da década 

de 1920, as ‘residências modernas’, assim entendidas aquelas de 

implantação mais livre dos limites do terreno,  são encontradas 

somente na região do Parque Moscoso e da Chácara Moniz 

Freire, áreas de expansão criadas sob o Governo Florentino 

Avidos (2004, p.136).  

 

Ao contrário, os lotes previstos por Saturnino de Brito tinham, no 

mínimo, 14m de frente, podendo chegar a 21m, com profundidade 

de 42m (BRITO, 1943, p.42). Era, portanto, gritante a diferença 

dos lotes aos quais a sociedade estava acostumada. No entanto, 

a distância entre o Arrabalde ainda era significativa, 

principalmente quando comparada à proximidade entre o Parque 

Moscoso e o Centro. Ainda, a Praia Comprida carecia de infra-

estrutura, já plenamente atendida na região adjacente ao núcleo 

original. Por volta de 1910, nem mesmo a extensão do bonde 

elétrico até o Suá e os incentivos concedidos pelo Governo para 

aquisição de lotes na área foi suficiente para incentivar a 

ocupação da região das praias. 

 
                                                           
41 Denominação da área do núcleo antigo mantida até os dias de hoje. 
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Fig. 35 – Propaganda divulgada nas páginas da Revista A Casa – acervo 
Prof. Olínio G. Coelho. 
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Fig. 36 – O acesso por linhas de bonde era um argumento de destaque  para 
atrair possíveis clientes. Fonte: A Casa, jan. 1925, nº. 09, p. 40 – acervo 
prof.Olínio G. Coelho. 

 
Embora o Plano do Novo Arrabalde não tivesse relação direta 

com as cidades-jardins de Howard42, o ideário do teórico inglês 

teve grande repercussão em todo o mundo a partir da aplicação 

de seus conceitos na experiência de aplicação de seu ideário em 

Letchworth, em 1903 ( Fig. 38). Segundo Wolff (2001, p.24), “o 

termo indiretamente ligou-se também à paisagem urbana de 

Hampstead, um subúrbio de Londres que alcançou grande 

sucesso como modelo urbanístico”. Estava lançada também a 

idéia de subúrbio-jardim.  

 
                                                           
42 Datando de 1896, o projeto de Saturnino é portanto anterior à publicação do 
livro Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform, do urbanista inglês Howard,  
publicado na Inglaterra em 1898. 
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Há, conforme observa Wolff (2001, p.26), uma diferença 

fundamental entre o conceito de cidade–jardim inglesa “um 

organismo urbano completo” e auto-suficiente (UNWIN in WOLFF, 

2001, P.26), daquele referente ao subúrbio –jardim, que está mais 

afeito às áreas de expansão, conectado ou não com o tecido 

urbano existente, mas viabilizado pela sua relação de 

dependência com a cidade preexistente.  

 

Em comum, as experiências de Letchworth e Hampstead tiveram 

como mentores os arquitetos Raymond Unwin e Barry Parker, os 

mesmos que 10 anos depois , em 1913, seriam os responsáveis 

pela elaboração do projeto do primeiro bairro-jardim da capital 

paulista (WOLFF, 2001, p.24). 

 

Uma certa confusão na aplicação destes termos é destacada por 

Wolff (2001) creditando tal fato à semelhança existente entre as 

paisagens  criadas pelos dois conceitos. De fato, as propagandas 

publicadas  nas revistas técnicas se utilizam do termo para 

caracterizar seus projetos e imprimir-lhes certo diferencial atrativo 

que, por conta destas experiências inglesas inovadoras, tiveram 

ampla aceitação e passaram a citar indiscriminadamente os dois 

termos.  

 

A mesma autora associa esta forma de ocupação à necessidade 

de oferta habitacional para as classes pobres  e médias urbanas. 

Embora sua disseminação por todo o mundo, especialmente na 

primeira metade do século XX, destacou-se como um padrão 

urbanístico típico do contexto residencial norte-americano 

(WOLFF, 2001). Com a ampliação do sistema de transporte de 

massa, surgem os empreendimentos imobiliários que, no Brasil, 

tiveram nas revistas especializadas amplo canal de divulgação 

(Fig. 38, Fig. 39 e Fig. 40).  

 

Nestes anúncios, a imagem das ruas retificadas, onde a casa livre 

dos limites do lote era permeada de jardins e vias arborizadas 

procurava repetir o ideário dos subúrbios-jardins popularizados 

nos Estados Unidos e, também, na Europa: 

Letchworth e sua paisagem urbana influenciaram 
os subúrbios do século XX nas formas de 
ocupação de áreas que levam em conta as 
características formais de integração de 
arquitetura e paisagem e também em aspectos 
ligados às tipologias arquitetônicas (WOLFF, 
2001, p.  26). 

A crescente popularização dos subúrbios, idéia apropriada por 

profissionais liberais e empresários nos Estados Unidos, 

apresentou percurso diverso na Europa e mais especificamente, 
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na França, como ilustra Rybczynzk (1995, p157) ao tratar da visita 

de Le Corbusier a Nova York (Fig. 37): 

Quando esteve em Nova York, Le Corbusier 
estranhou que muitos dos acadêmicos, 
profissionais e empresários que conheceu não 
morassem na cidade, mas nos subúrbios. Isso 
era inconcebível em Paris [...] [em Paris] Havia 
cidades distantes [...] onde alguns parisienses 
ricos construíam villas, inclusive algumas 
projetadas pelo próprio Le Corbusier[...] Mas na 
década de 1930 pouca gente de classe média 
tinha carro para viajar todo dia para lugares tão 
longe (1995, p.157).  

 

Como resultado desta situação, Rybczynzki (1995) conclui 

afirmando que para a maioria dos parisienses, os subúrbios eram 

então associados aos ‘horríveis bairros industriais que rodeavam 

a cidade como um manto de fuligem”, aonde residiam somente os 

operários que lá trabalhavam (1995, p.157). Este fato localiza, 

então, o deslocamento do eixo de influência européia para a 

norte-americana, especialmente no modo de morar e no próprio 

aspecto da moradia. 

 

 

 

Fig. 37 – Projeto de Le Corbusier para a Villa Fallet, em  1905, La Chaux-
de-Fonds, 1905. Fonte: Russel (ed), 1987, p.26. 
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Fig. 38 – Panorâmica de Letchworth. Fonte: WOLFF, 2001, p.28. 
 
 

 

Fig. 39 – Pequena “cidade-jardim” situada em Campos. Fonte: Revista 
Architectura, agosto 1929, n. 03, p.12 – acervo Coleções Especiais/Biblioteca 
Central/UFES. 

 

Fig. 40 – Rua Grajaú, no Andarahy. Fonte: A Casa, fev. 1925, nº10, p. 3 – 
Acervo Prof. Olicio G. Coelho. 
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No bairro-jardim, ou cidade-jardim, como também eram 

conhecidos, projetavam-se os desejos da casa própria que 

passava a ser acessível também à classe média. Os bairros 

saneados e esteticamente aprazíveis, livres das moléstias, 

dotados de infra-estrutura e com lotes de dimensões generosas 

estavam aptos a receber a moderna moradia. Esta, por sua vez, 

era o lar onde a família poderia usufruir do conforto, apoiar-se na 

salubridade e expressar-se através de uma arquitetura 

particularizada.  Por fim, percebe-se que o nome cidade-jardim 

agregaria valores de status a vários empreendimentos da época 

(OTTONI ib Howard, 2002, p.67), repercutindo em Vitória na 

crescente valorização que teria a Praia Comprida a partir da 

ocupação inicial na década de 1930. 
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Dentre os nossos sentidos, só a vista e o ouvido 

têm funcções de ordem esthetica, por isso estão 

intimamente ligados á nossa vida intellectual e 

affectiva. Assim, há belleza nas cores, nas 

formas , e nos sons. Ella porém não existe nos 

sabores, nos odores e nas diversas 

manifestações do tacto. 

Merecem, pois, o qualificativo de bellas, apenas 

aquellas cousas que fazem vibrar a nossa 

natureza moral e espiritual. E dahi concluem 

alguns: o bello é independente do útil, sendo 

isso uma das suas características.  

(LEMOS, Cypriano, artigo ‘Do Bello’, revista 
Architectura  no Brasil, anno I, v. I, n. 3, Rio de 

Janeiro, dezembro, 1921, p.91) 

 

 

CAPITULO 3. A Arquitetura 

                           da Praia Comprida 
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CAPITULO 3.  Arquitetura da Praia Comprida 

 

Este capítulo trata da análise efetiva dos projetos selecionados 

dentre aqueles coletados durante a pesquisa, mediante a 

consideração do referencial teórico anteriormente indicado. A 

análise em referência demandou a sistematização prévia dos 

itens a serem considerados, através do estabelecimento de 

categorias abrangendo desde aspectos mais gerais, como a 

relação entre o edifício e o lote, até às questões intrínsecas à 

construção em si, suscitando análises relativas ao programa, 

sistemas construtivos e partido.  

 

Os parâmetros associativos entre número de cômodos e padrão 

social das residências visaram investigar qual o perfil social da 

ocupação primeira do bairro, averiguando a propriedade das 

informações existentes acerca do parco interesse despertado nas 

classes abastadas, nos primeiros momentos do local que a partir 

da década de 1950 se tornaria um dos bairros mais nobres da 

capital capixaba. 

 

Em consideração ao processo projetual da época, no qual a 

elaboração da planta baixa precedia a definição dos materiais 

construtivos e o aspecto estilístico, neste estudo a ordenação das 

categorias segue a ordem exposta nas revistas especializadas. 

De início, serão tratadas e analisadas as questões referentes ao 

programa das residências, para então averiguar os pontos 

relativos ao sistema construtivo e passando finalmente ao partido, 

considerando então os assuntos de ordem mais propriamente 

estética.  

 

 

3.1. NÚMERO DE CÔMODOS/ PADRÃO SOCIAL 

Na epoca de vida difficilima que a humanidade 
atravessa, possuir uma casa é ser quase rico[...] (A 
Casa, jan. 1925, s/p) 

A conquista do reconhecimento da Praia Comprida como área 

nobre da capital capixaba demandaria algumas décadas após a 

conclusão do projeto por Saturnino, em 1896. A localização 

afastada do centro de Vitória, carecendo de vias de acessos para 

ligação ao núcleo urbano, com parca oferta de infra-estrutura e de 

comércio de primeira necessidade; todos estes fatores não 

consistiram, obviamente, em estímulo à ocupação pela população 

em geral e, especialmente, pela elite capixaba. 

 

Os sucessivos incentivos concedidos pelo poder público 

propiciaram a aquisição de lotes principalmente por funcionários 
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públicos de classe média. As famílias de menor renda tinham 

como alternativa “[...] o direito de posse de seus terrenos 

mediante o pagamento de uma taxa mínima ao governo”, com 

utilização por lavadeiras, pescadores e bombeiros, por exemplo, 

(MENDONÇA et all, 1996, p.12).  

 

Os eventuais investimentos em transporte e infra-estrutura, além 

de outras obras de melhorias urbanas, aos poucos definem um 

novo horizonte para o lugar: 

A Praia Comprida vem ao encontro a novos 
valores que vão surgindo (devem suprir a 
demanda da classe privilegiada): o ideal 
higienista é alcançado no bairro planejado, de 
ruas amplas, arejadas e saneadas. A 
necessidade de tranqüilidade e isolamento 
quanto ao comércio, automóveis, torna-se um 
valor[...].(SEPULCRI, 1996,p.118) 

Registrando os diversos momentos de sua sedimentação 

enquanto bairro residencial, o padrão social das moradias 

constitui um indício da diversidade social no bairro. Este fato seria 

já ressaltado por Mendonça (et all, 1996, p.12): 

Espelhando a convivência de moradores de 
diferentes classes sociais, residências de 
maiores dimensões, dois pavimentos e 
composição formal e estética refinada, mesclam-
se a outras de pequenas dimensões e 
simplicidade formal, e às ‘casa tipo’ para 
operários[...] 

No período em estudo, qual seja no século XX o limite da década 

de 1930, as residências mais refinadas, pequenas mansões, 

ainda não se apresentavam com a constância que caracterizaria 

especialmente a década de 1950, mas alguns proprietários mais 

abastados já começavam a demonstrar o seu interesse pelo 

bairro. Convivem, então, as casas “tipo operário”, as residências 

“econômicas” e algumas residências de maior porte. 

 

A classificação para a categoria de padrão social perpassa pela 

quantidade de cômodos constante em cada projeto. Outros 

parâmetros poderiam nortear o enquadramento nesta categoria, 

tais como, custo final da obra ou materiais de acabamento 

utilizados. No entanto, a indisponibilidade de dados desta 

natureza e a pertinência do parâmetro adotado, além da 

compatibilidade com os dados disponíveis, fizeram prevalecer a 

classificação com os parâmetros propostos. Ademais, a 

pertinência do comentário de Segawa (2000, p.160) segundo o 

qual “[...] não existindo eventuais soluções construtivas 

alternativas, a diminuição do custo de uma edificação limitava-se 

apenas ao maior ou menor número de cômodos e o seu 

dimensionamento [...]” é perfeitamente plausível para o que se 

propõe neste estudo. 
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Observando a classificação proposta pelo Código de Obras Arthur 

Saboya, na São Paulo de 1929, se observa o enquadramento em 

três classes distintas: “casas operárias”, “habitações populares” e 

“habitações residenciais”. A lei em questão  previa o termo ”casas 

operárias” para a edificação “que contiver, no máximo, três peças, 

entre aposentos  e salas, além da cozinha e privada” (2000, 

p.160).   

 

As “habitações populares” tinham por característica a existência 

de, no mínimo, um aposento, uma cozinha, cômodo para latrina e 

banheiro, sendo ainda assim considerada aquela que 

apresentasse, no máximo, duas salas, três aposentos, cozinha, 

copa, despensa e compartimento para latrina e banheiro, além de 

garagem e quarto de criada. Alçava os status de “habitação 

residencial” toda construção que, independente do número de 

peças, suplantasse os padrões anteriormente estabelecidos. 

(SEGAWA, 2000, P.160-161). 

 

A aparente duplicidade entre o padrão das “casas operárias” e do 

perfil mínimo da “habitação popular” pode ser explicada: embora 

com o mesmo número de cômodos, o projeto da “casa operária“ 

era fornecido pela municipalidade sem ônus para o cidadão de 

baixa renda, obedecendo a um universo restrito de padrões pré-

estabelecidos. Já os projetos da “habitação popular” eram 

contratados diretamente pelo proprietário e elaborados em 

observância às suas necessidades e expectativas particulares. 

 

Considerando padrões estabelecidos por Moia (1947), se verifica 

que os quesitos mínimos e máximos por este estabelecidos 

correspondem àqueles previstos no Código Arthur Saboya, 

apenas com denominação diversa: são as “casas mínimas” e as 

“casas luxuosas”, correspondendo às “casas operárias” e às 

“habitações residenciais”, respectivamente. 

 

É, no entanto, mais específico no que diz respeito à categoria 

intermediária das “habitações populares”, propondo duas classes 

distintas. O autor classifica a “casa econômica” como aquela que 

apresente dois ou três dormitórios, além da sala, cozinha, 

banheiro e copa. Similar a esta, a “casa de preço médio” difere da 

“econômica” por apresentar sala de estar e refeições 

independentes, dependências para criados, garagem e permitir a 

inclusão de mais um banheiro nas residências de dois 

pavimentos.  

 

A referência a projetos de “casas econômicas” pode ser 

observada com certa constância nas páginas da revista A Casa. 

Ao estabelecer as normas para o Segundo Grande Concurso de 
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projetos para a construção de casas econômicas ( A Casa, nº. 17, 

set. 1925, p. 19), o programa arquitetônico previsto pela revista é 

constituído de “uma sala commum, três quartos de dormir, uma 

pequena cozinha, banho e w.c., pequeno terraço coberto”. 

Anteriormente, o primeiro concurso desta natureza promovido 

pela revista (A Casa, nº.15, jul. 1925, s.p) optava por uma 

residência econômica de dois quartos apenas. Não obstante,  a 

revista nomeia como ‘casas econômicas’  projetos com programas 

mais amplos, com até 08 compartimentos, extrapolando o número 

de 06 peças estipulado concurso, conforme se observa pelo 

programa. 

 

A observação dos padrões anteriormente expostos direcionou 

nova análise com o intuito de estabelecer um parâmetro que mais 

se adequasse às especificidades dos projetos da Praia Comprida. 

Optou-se por uma classificação considerando o número total de 

cômodos (independente da destinação dos mesmos) entendendo 

que desta forma é possível estabelecer maior relação com a área 

total construída, e, portanto com possível custo final da obra. 

Assegura-se por fim uma classificação pautada em critérios que 

se aproximem mais da questão financeira, justificando a 

denominação de “padrão social” para a categoria ora proposta.  

 

Vale observar que, para efeito de classificação, as circulações e 

varandas não foram incluídas na contagem. Na maioria dos 

casos, a varanda se constituía como piso e cobertura, algumas 

vezes se observando um guarda-corpo ou jardineira em seu 

perímetro, porém não se caracterizando como um cômodo interno 

ao corpo da residência. As circulações, por sua vez, raramente 

eram encontradas e, neste caso, geralmente tinham dimensões 

mínimas, procedimento este intencionalmente adotado como 

medida com vistas a diminuir o custo final da construção, já que 

este espaço era tido como de pouca utilidade, podendo ser 

substituído por um cômodo de distribuição43. 

 

A análise dos parâmetros propostos resultou na classificação dos 

projetos objetos desta pesquisa em cinco grupos, denominados 

de classe operária, padrão mínimo, padrão econômico, padrão 

médio e padrão alto (Quadro 1). 

 

Os programas considerados para efeito de classificação neste 

item não se pretendem um limite irrevogável, mas antes a 

apresentação das soluções mais comumente encontradas. 

Obviamente, sempre sujeito às distintas necessidades pessoais 

do proprietário ou aos critérios do projetista, a composição básica 
                                                           
43 A este respeito, ver o ítem 3.3.1. tratando especificamente da setorização e 
fruição espacial nestas residências. 
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apresentada se diversifica (embora pouco), justificando mais uma 

vez o critério quantitativo como mais adequado à análise que ora 

se propõe.  

 

A aplicação dos padrões expostos, no tocante às residências da 

Praia Comprida, revela a predominância das residências de 

padrão médio, quais sejam aquelas com número total de cômodos 

entre 07 e 11 peças (Quadro 2). Distribuídos entre salas e 

quartos, banheiro, copa e cozinha, era comum enriquecer o 

programa com despensa (por vezes substituindo a copa), 

dependências completas para criados, e mais eventualmente 

garagem. Alguns cômodos como gabinete, toillete, quarto de 

vestir, dentre outros, também poderiam constar no programa, 

sempre mantendo os limites quantitativos indicados. 

 

Quantitativamente inferiores, porém não menos significativas, as 

residências de padrão econômico e alto mantêm certa constância 

durante as décadas de 1920 e 1930.  

 

É curioso notar que as casas-tipo para operário passam a compor 

a paisagem da Praia Comprida a partir da década de 1930, sendo 

inexistentes na década anterior. Ao contrário, os projetos de 

‘padrão mínimo’, ou seja, com o programa compactado em 05 

Classificação Nº 
cômodos 

Programa básico Nº. pavts 

Casa operária 
(projeto padrão da 
municipalidade) 

05 Sala, 02 quartos, cozinha, 
banheiro. 

01 

Padrão mínimo 05 Sala, 02 quartos, cozinha, 
banheiro. 01 

Padrão econômico 06 01 sala e 03 quartos (ou 
02 salas e 02 quartos), 
banheiro, cozinha. 

01 ou 02 

Padrão médio 07 a 11  02 salas e 02 quartos (ou 
01 sala e 03 quartos) 
copa (ou despensa), 
cozinha, banheiro; não 
raro complementado com 
dependência de criados, 
despensa, garagem. 

01 ou 02 

Padrão alto  12 ou mais Número de cômodos 
superior ao anteriormente 
estabelecido, espaços 
especializados como 
gabinete, sala de costura, 
palestra, lavanderia, e 
outros. 

01 a 03 

Quadro 1- Classificação das residências segundo o número de cômodos. 

 
 

 



 

 107 

Quadro 2 – Análise quantitativa padrão/década.  

 

peças e construídos sem o apoio da Prefeitura Municipal, são 

inexistentes na década de 1930. Considerando que o programa 

funcional de ambos os padrões é o mesmo, é possível supor que 

as casas tipo operárias tenham sido incluídas no programa de 

incentivo da Prefeitura após a constatação de que esta ocupação 

já ocorria espontaneamente, visando regularizar a situação para 

garantir a qualidade dos projetos desta natureza.  

 

Neste sentido, pode ser reconhecida a ingerência do poder 

público no espaço privado com o objetivo de “[...] converter a 

moradia em espaço confortável, penetrado por normas de higiene, 

capaz de garantir certa privacidade a seus moradores e de alterar 

a vida doméstica por meio de instrumentos de regulação”, destaca 

Correia (2004, p.48). Menos que um interesse de ordem social, o 

favorecimento dos menos abastados neste caso indicaria uma 

postura mais coerente com os interesses de higienização e 

controle da salubridade no ambiente urbano. De qualquer 

maneira, estas residências de programa mínimo aparecem em 

quantidade ínfima nas décadas aqui consideradas. 

 

O quantitativo de projetos das residências da Praia Comprida 

comprova a tendência na ocupação por residências de padrão 

médio e econômico, padrão este referente exclusivamente ao 

aspecto da dimensão do objeto arquitetônico. A contar pelos 

incentivos promovidos pelo governo para aquisição de lotes, não 

é de se estranhar a predominância de residências de classe 

média, então colocadas diante da possibilidade da posse da casa 

própria. 

 

Os dados reforçam ainda o indicativo de que, embora 

numericamente menos significativo, se mantém constante o 

interesse também pela construção de residências mais 

generosas, com maior variedade de cômodos, oficializando a 

tendência na valorização do arrabalde pela não tão numerosa, 

mas constante, presença de uma classe com maior poder 

aquisitivo. É possível que este índice se refira à presença das 

 

Classificação 
Dec. 1920 Dec, 1930 

Casa operária  inexistente 9 % 

Padrão mínimo 6% inexistente 

Padrão econômico 24% 22% 

Padrão médio 43% 47% 

Padrão alto 27% 22% 
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casa de veraneio das classes mais abastadas, que no entanto 

mantinham residência nos bairros valorizados do Centro da 

cidade, conforme indicam os depoimentos de vários antigos 

moradores do bairro.  

 

Ao fim, o quadro apresentado indica a já citada qualidade da Praia 

Comprida de permitir e abrigar a convivência de uma sociedade 

plural, diversificada em seu padrão aquisitivo.   

 

 

3.2. IMPLANTAÇÃO 

 

A consulta específica para questões referentes à implantação no 

lote demandaria nova pesquisa já que, nos projetos em geral, a 

implantação era separada em papel ofício e anexada ao restante 

do projeto. Por este motivo, a análise deste tema terá como base 

alguns poucos exemplares (cerca de 10% do total) onde a planta 

de situação/implantação no lote estava incluída na mesma 

prancha da planta baixa ou da fachada. 

 

Tendo como parâmetro de classificação os recuos laterais e 

frontal, ou seja, a relação entre a construção e as divisas do lote, 

a implantação das residências na Praia Comprida pode ser 

classificada em quatro grupos, quais sejam: 

 

− Grupo 01 - A edificação se projeta parcialmente sobre 

os afastamentos laterais; 

− Grupo 02 - A edificação solta no lote é deslocada em 

relação a uma das laterais, onde apresenta recuo com 

dimensão inferior ao recuo da lateral oposta; 

− Grupo 03 - A edificação solta no lote apresenta recuos 

laterais e frontais generosos; 

− Grupo 04 - A edificação solta das divisas do terreno é 

implantada sobre lote irregular. 

 

A construção parcial sobre os afastamentos laterais, classificada 

com Grupo 1, pôde ser verificada em um único caso (Fig. 48).  Esta 

exceção indica que já então os projetistas se afastavam dos 

modelos coloniais de implantação sobre as divisas do terreno. O 

respeito aos afastamentos dos limites do lote é comum a todos os 

demais projetos, privilegiando a insolação e aeração de todos os 

compartimentos  ( Fig. 50).  

 



 

 109 

 

Fig. 41 –Esquemas de implantação da residência no lote. 

 

Nas implantações do Grupo 02, o menor afastamento encontrado 

foi de 1,50m para uma das laterais, contando com um 

afastamento frontal de, no mínimo, 3,00m (Fig. 49). No entanto, 

estes valores poderiam variar conforme o projeto, chegando a 6 

ou 8 metros nas implantações do Grupo 03 e 04.  

 

Portanto, a solução mais comum adotava um menor afastamento 

para uma das laterais, resultando em edificações não 

centralizadas em relação à largura do lote. O afastamento frontal 

também é generoso, mas sempre muito inferior ao afastamento 

de fundos, solução propiciada pelo maior comprimento dos 

terrenos em relação à largura. Mesmo em terrenos irregulares, 

como no Grupo 04, os afastamentos são respeitados em todo o 

perímetro do lote (Fig. 51). 

 

Solta do lote, livre dos limites do terreno, a implantação das 

construções favoreceu a liberação de grandes porções de áreas 

livres resultando, na maioria absoluta dos casos, em taxa de 

ocupação (relação entre a área de projeção do telhado e a área 

do lote) variável entre 0,7 a 12%, raramente alcançando uma taxa 

máxima de 22%.  

 

Evidenciando a manutenção de costumes típicos de áreas rurais, 

no recuo de fundos, em geral significativos, ficavam os quintais 

típicos das residências do bairro, que por vezes abrigavam 

depósitos de lenha e galinheiros (Fig. 52).  Na opinião de Wolff 

(2004, p.158), “tais dependências anexas nem sempre eram 

desenhadas nos projetos originais, especialmente na década de 

1920, quando não eram objeto de cuidados especiais de 

planejamento”. De fato, raríssimas vezes se observa a 

representação destes cômodos no projetos pesquisados. No 

entanto, é muito provável que fosse comum a sua presença dada 

a grande porção de terreno mantida livre de construção e, ainda, 

à falta de comércio significativo na região. Esta afirmativa se 

pauta ainda, na consideração do Código de Posturas (1926, p.50) 

segundo o qual “os gallinheiros, [...] serão obrigatoriamente 

afastados das habitações[...]”.  

 

 



 

 110 

 

Fig. 42- “Casa operária”, contando com 05 cômodos. Fonte: Ref. 1925.39- 
dec. 1930/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

 

Fig. 43 – Exemplo de casa de ‘padrão mínimo’, contando com 5 cômodos. 
Fonte: Ref: 959.20- dec. 1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
Fig. 44- Casa de “padrão econômico”, contando com 7 cômodos. Fonte: Ref: 
1022.21-dec. 1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 
Fig. 45 - Casa de ‘padrão médio’, com 8 cômodos. Fonte: Ref. 1070.22- dec. 
1930/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 46 - Casa de ‘padrão alto’, com 13 cômodos. Fonte: Ref.  1965.40- dec. 
1930/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 47 - Casa de “Padrão Alto” com 20 cômodos. Fonte: Ref. 1271.26- dec. 
1930/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005.  
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Ao que consta, estes eram hábitos comuns à sociedade moradora 

da época mesmo em outros estados, não se restringindo ao solo 

capixaba. Observe-se Lemos, quando comenta que “o citado 

galinheiro e o pequeno canil faziam parte integrante desta 

construção”, ao tratar das habitações paulistanas de classes 

média e alta  do início do século XX(1989, P.74). Da mesma 

maneira, nos estudos sobre o Jardim América, WOLFF (2001, 

p.158) esclarece que nestas casas, “nos jardins de fundos, às 

vezes havia um quintal sem pretensões paisagísticas, com 

construções de garagens, depósitos de lenhas e galinheiros que 

ainda eram muito freqüentes mesmo na década de 1940”. (Fig. 53). 

 

Estes quintais e áreas livres, com jardins tratados ou 

simplesmente ocupados por áreas verdes, confirmam as versões 

de antigos moradores que, em seus depoimentos, destacam 

sempre a paisagem aprazível da antiga Praia Comprida, conforme 

comprova Mendonça (et all, 1996, p.12): 

[...] as residências são cercadas pela vegetação 
nativa de restinga que, sobrepondo-se às divisas 
dos lotes, muitas das quais simples cercas de 
madeira ou mesmo arbórea, conforma uma 
massa verde dominante na paisagem.  

 

Assim, confirma-se o espírito de área suburbana, ainda com 

resquícios de ares rurais, ostentada pela Praia Comprida durante 

o período aqui considerado como o inicial de sua ocupação. Note-

se que este não era um caso isolado, ao contrário, este aspecto 

quase de campo, era comum a este período de consolidação das 

áreas de expansão dos centros urbanos, de forma geral. 

 

Assim, além das modificações na dimensão original dos lotes 

provocada pela aquisição e remembramento de várias glebas, se 

confirmou a proposição projetual de Saturnino de Brito, antevendo 

o Novo Arrabalde como local propício a uma vida tranqüila, longe 

dos inconvenientes do centro urbano,  “[...] onde descance[sic], na 

vida em família, dos labores do dia e onde esta se veja garantida 

pelas condições higiênicas e estéticas de chácaras bem 

estabelecidas” (BRITO, 1943, p144, grifo nosso) 

 

3.3. PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

A programação de necessidades certamente não se 
reduz a uma simples lista de dependências 
solicitadas ou oferecidas ao usuário, [...]  Há que se 
entender como essas acomodações devem se 
justapor e quais as características de cada uma 
delas. Nisso estão subentendidos os critérios da 
circulação interna. (LEMOS, 1989, P.77). 

A elaboração da planta baixa era recomendada como a primeira 

etapa no desenvolvimento do projeto. Vários artigos da revista A 
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Casa determinam a necessidade de definição da planta 

anteriormente à decisão sobre o aspecto da fachada. À 

implantação no terreno e à disposição dos cômodos está 

vinculada a correta adaptação do projeto às condições climáticas 

locais, fator de primordial importância para garantia da 

salubridade nas edificações.  Conforme ressalta Raul Lino (A 

Casa, n.º 7, nov. 1924, p.10), “É freqüente encontrarem-se 

pessoas que são mais exigentes, por exemplo, na escolha de um 

facto para vestir do que na disposição da planta duma casa que 

mandam fazer para habitar” e complementa afirmando que, no 

entanto,  

Ella [ a casa]  não é só abrigo do corpo contra as 
intempéries que o fustigam, é também refugio 
para o espírito após a luta diária que o assola. 
(...) 

Quando construimos uma casa de novo, para 
que nos seja tão querida logo desde os primeiros 
mezes em que a habitamos é preciso que pela 
sua correção ella corresponda perfeitamente á 
nossa maneira de viver. 

Depreende-se, daí, que as decisões da planta baixa pretendem 

não somente o melhor aproveitamento do terreno, ou a orientação 

capaz de propiciar maior iluminação aos ambientes, ou ainda, que 

se tire partido dos ventos dominantes e que se proteja contra as 

correntes de ar. Há intrínseca relação entre os cômodos que 

compõem a planta, a forma como são vinculados entre si e o 

cotidiano da família que a residência abrigará. É neste âmbito que 

atua o programa arquitetônico. 

O programa traduz, sob a forma de um elenco 
de elementos arquitetônicos, os espaços onde 
se desenvolverão as funções e atividades 
previstas para o tema, levando em consideração 
as características da clientela.(...) 

Existem relações de maior ou menor grau de 
intimidade ou aproximação entre os cômodos ou 
elementos do programa.(...) Estas inter-relações 
caracterizam a funcionalidade existente entre 
esses elementos e condicionam as disposições 
espaciais deles no terreno e no edifício. 
(NEVES, 1989, p. 29-37) 

Considerada a predominância de projetos de padrão médio, nota-

se que os programas residenciais na Praia Comprida do início do 

século XX são relativamente simples, salvo raras exceções. Em 

geral, compostos basicamente por duas salas, 02 ou 03 

dormitórios, copa, cozinha, despensa, banheiro e uma pequena 

varanda, representa a forma relativamente simples de 

organização social de seus moradores. 

 

Existiram programas mais complexos, que se fariam mais 

presentes em décadas posteriores, mas inicialmente este 

programa era o mais comumente encontrado (Quadro 1). 
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Alguns projetos arquitetônicos apresentam em sua legenda 

denominações específicas e diferenciadas das demais, 

identificando como o objeto como casa de campo, de veraneio, 

bungalow e bungalowette. No entanto, pouco refletem um 

programa diferenciado ou característico como poderiam 

pretender. Ressalva seja feita para aquelas destinadas a veraneio 

que, embora com os cômodos comuns aos demais projetos, se 

difere pela implantação diferenciada, onde a maior dimensão do 

lote se coloca paralela ao logradouro. 

 

Os projetos em questão têm em comum a solução em um 

pavimento, ao “rez do chão”, como era comum identificar a planta 

do piso térreo. O programa é similar àqueles das casas 

econômicas e de padrão médio: uma ou duas salas, de dois a três 

quartos, cozinha e banheiro, às vezes complementado pela copa, 

despensa e dependência de empregados, contando sempre com 

uma tímida varanda ou alpendre. 

  

 

Fig. 48- Grupo 01 - O projeto de Ref. 990.20- dec. 1929, consistiu no único 
exemplo de construção sobre limite de lote encontrado no universo 
pesquisado. Fonte: Arquivo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

 

 

Fig. 49- Grupo 02 - As paredes com abertura distam, no mínimo, 1,50m do 
limite lateral do terreno. Fonte: Ref. 1070.22-dec.1930/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 50-  Grupo 03 - Afastamentos generosos também podem ser observados 
nas implantações. Fonte: Ref .2027.41-dec.1937/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 51- Grupo 04 - O respeito aos recuos perimetrais é observado mesmo 

em lotes irregulares. Fonte: Ref. 844.17-dec. 1929/ acervo 

PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 52 – Embora raramente representados nos projetos de aprovação, era 
comum a presença de galinheiros e depósito de lenha alocados nos amplas 
áreas livres aos fundos do terreno. Fonte: Ref. 159./32-dec. 1930/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005.  

 

 

Fig. 53 – Desenho de Wolff (2004, p.158) representando o projeto de uma 
residência no Jardim América com a localização do galinheiro aos fundos 
do terreno (compartimento em destaque). Intervenção da autora.  



 

 117 

Nas páginas da revista “ A Casa” ao bungalowette é associada a 

imagem da “[...] casa econômica por excellencia, a casa de 

dimensões mínimas[...]” (nº. 9, 1925, p.11). Também é 

referenciada como “[...]a  casa de noivos por excellencia[...]” com 

uma sala em dois níveis, um quarto com ampla toillete , um 

banheiro e uma cozinha, “Em summa, a casa ideal para recém-

casados”. Na Praia Comprida, os projetos com esta denominação 

apresentam planta baixa que se aproxima deste perfil (Fig. 54). 

 

Do bungalowette para o  bungalow há  pouca diferença, exceto 

que o primeiro parece intencionar um programa ainda mais 

reduzido do que o segundo, o que já estaria implícito na própria 

denominação utilizada (Fig. 56).  

 

A exceção fica por conta de um bungalowette apresentando 

apenas dois salões que se comunicam através de um alpendre, 

com um único banheiro de acesso externo (Fig. 55). Não 

caracteriza um programa residencial, nem mesmo demonstra um 

objetivo de estabelecimento comercial. Na falta de informações, 

fica o curioso registro de um projeto de bungalwette cuja 

destinação permanece uma incógnita. 

 

A identificação como ‘casa de campo’ comparece ainda menos 

nos objetos pesquisados, compondo este grupo apenas 03 

projetos. Sem exceção, todos com sala, 03 quartos, cozinha, 

banheiro e varanda, podendo apresentar em maioria a copa e 

dependência completa para criados.  

 

Em artigo da revista A Casa (nº. 3, jan. 1924, s.p) intitulado “As 

casas de campo”, estas são associadas ao bungalow e 

apresentadas como um refúgio, envolto por um clima bucólico 

associado ao desfrute da tranqüilidade da Natureza: 

A casa de campo deve ter o conforto da cidade 
transportado para a belleza da natureza. 

Na Europa e América do Norte, desde os artistas 
aos burguezes, possuem quase todos o seu 
“bunbalow”(sic) onde na estação quente 
repousam, ao lado da família e dos amigos, das 
fadigas e aborrecimentos da vida tumultuada das 
cidades. 

[...]  

Sim,belleza, conforto e hygiene, e só porque 
esses três elementos, por si, bastam para a 
felicidade de um proprietário de casa de campo. 

Remontando a 1896, é interessante a semelhança do exposto 

com o pensamento de Saturnino sobre a ocupação do então Novo 

Arrabalde, onde buscaria proporcionar às famílias: 

[...] todas as comodidades que jamais serão 
praticamente alcançadas na velha cidade [...]  
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[...] um arrabalde onde descance (sic), na vida 
da família, dos labores do dia e onde esta se 
veja garantida pelas condições higiênicas e 
estéticas de chácaras bem estabelecidas. 
(BRITO, 1947, p. 144) 

A presença da casa de campo parece indicar, então, o caráter 

quase rural que ainda perdurava no imaginário da época em 

relação ao ainda distante Arrabalde da Praia Comprida. Vale 

destacar que os três projetos em questão foram aprovados entre 

os anos de 1928 e 1930 e que somente a partir do início dos anos 

30 maiores investimentos seriam direcionados para a área, 

propiciando maior acessibilidade ao bairro e melhores condições 

de infra-estrutura básica. 

 

Parece reforçar esta hipótese o fato de que dois projetos 

aprovados no ano de 1938 detenham a designação de “casa de 

veraneio”, exatamente num período em que o bairro já contava 

com várias melhorias urbanas. Contando com uma sala, 02 ou 03 

quartos, cozinha e banheiro, além de copa ou uma pequena 

passagem, o diferencial em relação às demais fica por conta da 

denominação como sala de viver, em um dos projetos. Porém, 

mais revelador, é a grande varanda em forma de “U” que abraça 

três lados da construção em um dos projetos, remetendo uma 

área intermediária entre interior e exterior que propiciaria a 

realização de atividades lúdicas, confirmando certa influência das 

atividades familiares sobre o programa e a disposição dos 

cômodos na planta baixa.  

 

Ainda, note-se que os dois projetos destinados a veraneio se 

diferenciam dos demais pela posição de distribuição dos cômodos 

e de implantação no lote. A sala tem os compartimentos 

distribuídos ao seu redor, reforçando seu papel de núcleo 

centralizador de atividades como convém a uma residência mais 

informal, destinada ao descanso e desfrute do período de férias. 

Resulta, assim, num desenho onde a largura supera a 

profundidade, resultando numa planta mais horizontalizada que se 

adequa ao terreno, excepcionalmente, com a testada maior do 

que o comprimento (Fig. 57 e Fig. 58).  

 

 

3.3.1. Setorização e fruição espacial 

A partir da Primeira Guerra definiu-se mais um tipo de 
circulação, esse já totalmente desvinculado da 
tradição porque realmente não gostava de 
corredores[...] (LEMOS, 1989, P.78). 
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Fig. 54- Projeto de um bungalowette com planta compacta e programa 
reduzido. Fonte: Ref. 1083.21- dec.1930/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 

             

Fig. 55 – Fachada e planta de um bungalowette, apresentando programa 
reduzido e diferenciado. Fonte: Ref. 536.11-dec.1920/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

     

 

Fig. 56- Projeto de um bungalow  na Praia Comprida. Fonte: Ref. 645.13-
dec.1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 



 

 120 

 

Fig. 57 – Planta baixa da casa de veraneio, com a implantação 
horizontalizada em relação ao lote, com destaque para o detalhe da 
implantação no lote. Fonte: Ref. 2062.42-dec. 1938/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
Fig. 58 – Casa de veraneio, com planta horizontalizada e implantação 
diferenciada no lote. Observar o detalhe da implantação em destaque. 
Fonte: Ref. 2109.43-dec. 1938/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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As questões programáticas relativas à interligação entre os 

cômodos, nos projetos em estudo, apresentam aspectos que, se 

hoje podem parecer inaceitáveis ou carentes de organização 

funcional, era fruto da intenção de redução máxima dos custos da 

obra, da minimização no número de compartimentos, e, 

possivelmente, de uma relação ainda próxima com as residências 

coloniais repaginadas44 ainda em grande número na região do 

Centro de Vitória. Assim, a aglutinação e o zoneamento por 

função, distinguindo os setores de uso íntimo, social e de serviços 

não era prática comum nos projetos da Praia Comprida, muito 

embora estas soluções não estejam ausentes, marcando sua 

presença de forma rarefeita no conjunto dos projetos analisados.  

 

Descartado o longo corredor que cortava a residência colonial em 

seu comprimento, novas formas de distribuição ganham destaque 

na visão de Lemos (1989, p.78), ao afirmar que “a partir da 

Primeira Guerra Mundial definiu-se mais um tipo de circulação 

[...]” onde as residências, “[...] se térreas, tinham seus dormitórios 

ligados diretamente à sala, ou às salas, agora centralizadas”.  

 

                                                           
44 A modernizaão das residências coloniais foi prevista em legislação do 
Governo Jerônimo Monteiro (1908-1912) pela obrigatoriedade de inserção das 
platibandas nas fachadas. Assim, muitos imóveis mantinham a organização 
espacial colonial “embelezada” pela fachada de referências ecléticas. 

A solução comumente adotada na arquitetura doméstica da Praia 

Comprida não constitui, portanto, um caso isolado, comparecendo 

em vários projetos da mesma época, bastando para tanto, um 

rápido ‘passar de vistas’ pelos periódicos especializados em 

circulação no período em referência.  

 

Por outro lado, o conceito de privacidade vai influir diretamente na 

organização da planta e, consequentemente, na distribuição dos 

compartimentos e no estabelecimento dos fluxos e acessos. Com 

o ecletismo, desponta “a prioridade dada, no projeto, ao estudo 

das características distributivas” (SÁ, 2002, p. 50). Ainda assim, 

nas residências das primeiras décadas de ocupação do Arrabalde 

da Praia Comprida a setorização por função raramente observa 

os padrões de independência entre os setores íntimo e social, 

exceto em residências de maior porte.  

 

Num panorama mais amplo, a questão do zoneamento ainda 

estaria impregnada pelos anseios e ideais da sociedade de base 

cafeeira. De um lado, os palacetes burgueses daqueles 

endinheirados com a economia cafeeira; de outro, a grande 

massa da população alijada do direito à moradia, amontoada nos 

cortiços insalubres. Na ótica daquele momento, a moradia 

desempenhava o papel comprovador da importância social de 

seus moradores pelas dimensões generosas, pelo luxo de seus 
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ambientes profusamente decorados, pelos materiais de primeira 

linha. Nada que denotasse a miséria do extremo oposto da cadeia 

social, onde as moradias disponíveis para os nada abastados 

eram notadas pelo ‘aspecto miserável’, antros de uma 

‘promiscuidade de horrorizar’, locais infectos onde todas as 

doenças tinham berço certo.  

 

No entanto, se os criados e empregados moravam nesses locais, 

consistiam em uma ameaça para os próprios patrões, que em 

seus palacetes ficavam suscetíveis a toda sorte de malefícios 

oriundos das favelas e cortiços, inclusive aqueles de ordem moral: 

Lutar contra as favelas e as ‘cabeças-de-porco’ é 
batalhar pela elevação moral e pela melhoria do 
físico da raça. 

[...] 

Em resumo, as favelas e ‘cabeças-de-porco’ são 
as causas diretas da desorganização operária, 
são um empecilho absoluto ao soerguimento 
físico e moral da classe operária. Devem elas 
ser arrasadas. (MENDONÇA, 1931, P.14 apud 
CORREIA, 2004, P.51) 

É neste contexto que se desenvolvem os novos programas para 

as casas do início do século, onde as residências são 

consideradas como fator de segurança e  elemento de primeira 

importância na moldagem do caráter de seus habitantes.  

 

A comparação com os palacetes burgueses permite observar que 

a determinação espacial conduzida pelos hábitos afrancesados e 

pelas imensas fortunas condicionou a moradia de dimensões 

avantajadas. O amplo número de cômodos45 propiciou a 

especialização dos compartimentos elevada ao extremo. O 

palacete da Chácara do Carvalho em São Paulo, por exemplo, 

construído por volta de 1893 pelo Conselheiro Antonio Prado, 

possuía cerca de 45 cômodos.  Já o palacete erigido por 

Frederico Figner no Rio de Janeiro, em 1911, era mais modesto 

em seus aproximados 20 cômodos46. A cada cômodo era 

destinada uma atividade específica, o que pode ser confirmado 

por Schapochnik (in SEVCENKO, 2004, p.500) afirmando que 

“nos casarões e palacetes se estabeleceu uma forte 

compartimentação do espaço doméstico [...]”; e também por 

Homem (in SÁ, 2002, p. 49) segundo a qual “cada compartimento 
                                                           
 
 
46 O palacete da Chácara do Carvalho, além de um elevador, abrigava, em seus 
três pavimentos, sala de espera, salão de baile, sala de orquestra, bilhar, ante-
sala,  reunião, fumoir, sala de jantar, copa, despensa, 03 cozinhas, refeitório, sala 
de piano, biblioteca, escritório, boudoir, sala de costura, cerca de 14 quartos, sala 
de estudo, quarto de brinquedos, além de aproximadamente 06 compartimentos 
ligados à higiene íntima (mictório, w.c. e quarto com banheira) e espaços de 
distribuição como hall, escadas social e de serviços, além de passagens.  
Já a Mansão Figner foi construída em 1911, tendo como proprietário o 
empresário Frederico Figner. Mais modesta em seus dois pavimentos com cerca 
de 20 cômodos,  contava com saleta de espera, 02 salas, sala de visitas, 
vestíbulo, gabinete, sala de jantar, 08 quartos, 02 banheiros, w.c.,  02 saletas, 
copa, cozinha, despensa.      
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passa [...] a apresentar uma utilização específica, o que evita a 

superposição de funções num mesmo ambiente”. 

 

A especialização dos espaços estava diretamente ligada aos 

novos padrões de comportamento da classe burguesa, cujos 

hábitos haviam, em parte, se desprendido dos modelos 

tradicionais de distribuição: o estar no cômodo frontal da 

residência, destinado à recepção formal de hóspedes e visitantes; 

o repouso nas alcovas, em posição intermediária, e aos fundos 

ficavam a cozinha e os serviços a sala de jantar, esta última como 

o local onde realmente transcorria o cotidiano familiar. Como eixo 

de ligação, um longo corredor conduzia da frente aos fundos da 

residência, estabelecendo a sala principal, fronteira, como o local 

destinado ao convívio social. “Além desta barreira visual, era a 

família. Antes dela, era parte acessível ás visitas, aos hóspedes 

do interior, eram as salas de receber[..]” e para as quais se abriam 

as alcovas destinadas aos hóspedes, ainda que fossem parentes 

chegados (LEMOS, 1989, P.78). 

 

Seguindo a trajetória do espaço destinado à ligação entre os 

cômodos, os primeiros tempos da sociedade enricada com o café 

e a pequena indústria conformam outro tipo de circulação, agora 

desmembrada em duas, das quais uma era externa, ligando o 

portão à varanda que levava à cozinha; e o outro interno, ligando 

a sala de visitas à sala de jantar, corredor este que em metade 

das casas de porte médio era suprimido em privilégio da 

circulação interna [...] “feita por dentro dos dormitórios 

encarreirados”, esclarece Lemos (1989, p.78). No objeto em 

estudo, se observa os resquícios deste costume de interligação 

entre os dormitórios que, mesmo como raras exceções, ainda 

podem ser vistos em fins da década de 1920, tanto nos projetos 

em estudo quanto em revistas de arquitetura. Vale destacar a 

permanência deste costume mesmo no âmbito do setor íntimo, 

ainda que a privacidade estivesse resguardada pelo setor 

totalmente independente e isolado do restante da casa e, ainda 

mais interessante, a interligação entre os cômodos permanece 

mesmo com a existência do hall específico para a circulação 

externa entre os dormitórios (Fig. 59).  

 

Na sociedade burguesa de fins do XIX e primeiras décadas do 

século XX, as fortunas do café propiciaram mudanças radicais de 

comportamento: “tanto para a casa quanto para a mulher, iniciou-

se uma nova era: a do consumo, do utilitário, da higiene [...] No 

tocante à sociabilidade, introduziram-se os cartões de visitas, o 

dia e a hora marcados.” (HOMEM, 1996, p.57-58).  

 

A elite desfrutava da efervescência cultural da nova e agitada vida 

urbana, retornando os novos hábitos para a proximidade com a 
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casa. Nos jardins dos palacetes, tinha lugar a prática de esportes; 

no interior da residência, a antiga sala de estar desdobrou-se em 

um sem número de compartimentos com funções diferenciadas, 

destinadas ao convívio social e à ostentação.  

 

 

 

Fig. 59 – A interligação entre os dormitórios poderia ser encontrada ainda 
em fins da década de 1920. Fonte: Ref. 800.16, dec. 1920 (esq), acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA.; Revista A CASA, set. 1925, nº. 17, p. 31/ (dir) 
acervo Prof. Olínio G. Coelho, 2004. 

Neste momento, as noções de privacidade e conforto se 

desenvolvem no intra-muros doméstico, influenciando a 

interrrelação entre os setores de atividades da casa. Da 

necessidade de setorização por usos e da incorporação dos 

hábitos europeus, “reproduziram-se no palacete atuações 

encontradas na casa francesa, com a implantação e a 

distribuição[...]” de forma que ”internamente, a sua distribuição era 

feita a partir do vestíbulo ou de um hall com escada social, 

resultando na divisão da casa em três zonas: estar, serviços e 

repouso” (HOMEM, 1996, p.14). 

 

No reverso da fachada social ostentada com refinamento e 

requinte pela burguesia, estava a casa operária, “[...] a menor 

habitação unifamiliar.”(HOMEM, 1996, p.129), que deveria ser 

[...] suficientemente pequena para que nenhum 
‘estranho’ possa morar e, contudo, bastante 
grande para que os pais possam dispor de um 
espaço separado dos filhos e que tenham a 
possibilidade de vigiá-los em suas ocupações 
sem serem observados na sua intimidade. 
(DONZELOT, 1986 apud CORREIA, 2004, p.31).  

Na origem da idéia da casa mínima estavam os ameaçadores 

cortiços, focos de epidemia e promiscuidade, onde as famílias se 

aglomeravam em “[...] pequenas casas enfileiradas, 

precariamente construídas, contendo cerca de três metros de 
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largura e dois a três cômodos: sala da frente e quarto, e uma 

capacidade para quatro pessoas.” (HOMEM, 1996, p. 129). Ainda 

afirma a mesma autora que na falta de um terceiro cômodo 

destinado à cozinha, “[...]improvisava-se o fogareiro nas soleiras, 

valendo-se de uma lata de querosene  sobre pedras de carvão.”. 

 

A respeito destas moradias, o engenheiro Umberto Gondim (1925, 

p.17, apud CORREIA, 2004, p.7), em Recife,  assim se manifesta:  

Essa casa de aspecto miserável, cujo piso é 
construído de barro socado, tem apenas duas 
entradas, uma na frente e outra na parte 
posterior, dando às vezes dificilmente acesso, 
devido às suas limitadas dimensões, aos seus 
infelizes ocupantes. Compõem-se geralmente de 
três compartimentos: sala, quarto e cozinha, nas 
piores condições de higiene, e abrigam na maior 
promiscuidade famílias compostas de 10 ou 
mais membros. 

Ainda, as casas de cômodos no Rio de Janeiro, outra forma de 

implantação dos cortiços, são descritas por Backheuser 

(1906,p.108, apud CORREIA, 2004, p.9) como:  

[...] velhos casarões de muitos andares, divididos 
e subdivididos por um sem número de tapumes 
de madeira, até nos vãos de telhados, entre a 
cobertura carcomida e o ferro carunchoso. Às 
vezes, nem a divisão de madeira; nada mais que 
sacos de aniagem estendidos verticalmente em 
septos, permitindo quase a vida comum, em uma 
promiscuidade de horrorizar. 

Neste panorama dantesco, a possibilidade da casa individualizada 

e salubre, era vista como uma solução garantidora da segurança 

de toda a cidade em vista das epidemias que assolavam a 

população e que, segundo se acreditava, tinha como foco a vida 

sub-humana, desregrada e quase selvagem que tinha lugar nos 

cortiços. Afirma Correia (2004, p.23) que o meio era entendido 

como o principal responsável pela formação física e moral das 

classes baixas, de modo que “[..] se a casa degrada o indivíduo, 

alterada de acordo com os preceitos da higiene e da disciplina, 

ela poderia converter-se em elemento que corrige, em meio 

gerador  de pessoas saudáveis e regradas”. 

 

Daí o plano da casa operária, baseada nos preceitos da higiene e 

da economia, onde os ambientes em número de cinco (sala, dois 

quartos, cozinha e banheiro) abrigavam todas as atividades da 

família. Muito embora tenha sido um passo significativo na 

dignificação do proletário pelo acesso à privacidade e higiene, 

neste universo a sobreposição de funções era ainda inevitável. 

 

A meio termo entre os extremos dos palacetes e das casas 

operárias, se interpunha a casa da classe média. Em geral, 

apresentava similaridades com a casa abastada, adotando a 

subdivisão das funções, mas suprimindo alguns compartimentos 

supérfluos sem abrir mão da sala de visitas e mantendo a sala de 
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jantar em posição central. Nos esquemas de planta alongada, a 

localização da sala de jantar variava entre o repouso e a cozinha, 

ou entre o estar e o repouso, dificultando o ordenamento da 

distribuição por setores e as recepções formais (HOMEM, 1996).  

 

Se no palacete a especialização e a setorização funcional eram 

ponto comum, para a casa de classe média ainda pesava o fator 

da economia na construção, com redução ou completa eliminação 

dos espaços exclusivos para circulação, que eram substituídos 

por compartimentos que acumulavam a função de distribuição e 

permanência, assunto este que será posteriormente tratado neste 

trabalho. 

 

A importância da circulação interna desimpedida, racionalizada 

para desempenho satisfatório das atividades cotidianas, é um dos 

pontos valorizados por Moia como garantia de qualidade da 

moradia:  

El estudio de las circulaciones dentro de la 
planta de uma vivienda, representa um problema 
escabroso em el agrupamiento de las unidades 
del plano. Uma casa fallará em su 
funionamiento, si hay dificultades para que la 
gente circule com entera libertad dentro de ella 
(1947, p.96).  

Estabelecendo um modelo de distribuição dos cômodos por 

zoneamento, Moia reforça a necessidade de observação a uma 

distribuição racional dos compartimentos em função de quatro 

grupos de atividades: entrar, estar e comer, dormir, trabalhar 

(serviços). Para efeito de análise neste trabalho, se estabeleceu a 

seguinte classificação: 

 

− Entrar (área de acesso): alpendre, hall de entrada, 

varanda, terraço; 

− Estar e comer (área social): salas, saletas, escritório, 

gabinete; 

− Dormir (área íntima): quarto, dormitório, quarto de vestir, 

banheiro, etc...  

− Trabalhar ( área de serviços): cozinha, copa, lavanderia, 

despensa, dependências de empregados, etc... 

 

O bom funcionamento da residência, e, por conseguinte o 

conforto estaria então garantido pela observação a dois critérios 

inter-relacionados: zoneamento e circulação (Fig. 60 e Fig. 61). 

Moia recomenda a proximidade da cozinha com a sala de jantar e 

a copa. Estas últimas, por sua vez, deveriam manter comunicação 

com a sala de estar, enquanto o banheiro deveria situar-se 

próximo aos dormitórios.  
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Observa, ainda, que, há alguns anos de então47,  

[…] la cocina no se ubicaba tan cerca del 
comedor como ahora, pero en aquella época, las 
sirvientas no constituían un problema como en 
los tiempos actuales y la distancia que se 
interponía entre la cocina y el comedor , con 
objeto de alejar los olores de la comida, no 
resultaba una cara para la dueña de casa. 
(MOIA, 1947, p.96). 

Ainda, os maus odores motivariam também o afastamento entre o 

banheiro e os quartos:  

Los adelantos y perfeccionamientos introducidos 
en las instalaciones sanitarias, también han 
contribuido a que los cuartos de baño se 
acerquen a los dormitorios, sin temor a que 
emanaciones desagradables molesten en lo más 
mínimo (1947, p.96). 

Além de evitar as ‘emanações’, privilegiar a independência entre 

as áreas de uso diverso visava resguardar o bom 

desenvolvimento das atividades cotidianas dos moradores: “Las 

actividades de vida que se caracterizan por el ruído y el 

movimiento son las más grandes enemigas de la paz e la quietud. 

Cuando una persona duerme o estudia, cualquier otra actividad 

puede perturbala” (MOIA, 1947, p.99). 

                                                           
47 Vale recordar que o livro em questão estava em sua segunda edição em 1947. 

 

Fig. 60_ Esquema de Moia para a racionalização da circulação interna da 
casa. Fonte: MOIA,1947, p.105 /  intervenção da autora. 

  
Fig. 61- A distribuição dos cômodos por zona de atividades proposta por 
Moia: 1- acesso ao interior da residência; 2-estar e comer; 3- dormir; 4-
trabalho e serviço. Fonte: MOIA, 1947, p.97. 
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Se comparados aos esquemas de Moia (Fig. 60 e Fig. 61), o 

objeto em estudo permite verificar que o agrupamento dos 

cômodos por função até comparece nos projetos, embora não 

seja regra geral e nem se possa dizer que a abrangência atinja a 

maioria dos projetos. Especialmente no que diz respeito aos 

dormitórios, não raro a continuidade é interrompida e estes 

compartimentos são distanciados entre si, intercalados por uma 

sala ou pela copa, por exemplo (Fig 64). 

 

No entanto, ainda quando há certa organização por função na 

disposição dos cômodos, as interligações estabelecidas entre os 

compartimentos, ou seja, a circulação, não denota a preocupação 

com o zoneamento ( 

 

Fig. 65). Em especial no tangente à área íntima, normalmente não 

há qualquer preocupação em isolar os dormitórios das salas e 

outros compartimentos de uso social, salvo raríssimas exceções 

(Fig. 66). Tal preocupação ocorre, sim e sempre, para os 

cômodos destinados às atividades de serviço e trabalho, como 

cozinha, lavanderia, dependências de empregados; sempre 

contíguos e agrupados, independentes dos demais. 

 

 

 

 

 

 
          

 
Fig. 62 – O zoneamento por função não apresenta um caráter de 
importância considerável na elaboração da planta baixa. Fonte: Ref: 
1044.21- dec.1930/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 63 – Mesmo em residências classificadas como de padrão alto, a 
distinção entre as zonas de usos íntimo, social e de serviços não é regra 
geral. Fonte: Ref: 951.20- dec. 1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
 

 
 
 
 

Fig 64 – A continuidade da área de uso íntimo não raro é interrompida por 
cômodos de outra natureza, como nestes exemplos onde a sala funciona 
também como área de distribuição/circulação para os quartos e serviços. 
Fonte: Ref.  766.16- dec.1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 65- Embora observado o zoneamento, a circulação da área íntima se faz 
através da área de uso social, evidenciando a falta de preocupação em 
garantir a independência entre as zonas de uso. Fonte: Ref. 917.19-dec. 
1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

Fig. 66 - Raros são os projetos  onde a disposição por zonas e a circulação 
entre os cômodos confirma a preocupação em garantir a independência 
entre as zonas íntima, social e de serviços..  Fonte: Ref. 1455.30-dec.1930/ 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 67 - Nas residências de dois pavimentos zoneamento acontece 
naturalmente, com as áreas social e de serviço no térreo, resguardando o 
pavimento superior para os quartos e banheiro. Fonte: Ref. 753/16-dec. 
1920,  intervenção da autora/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Assim é que, ao entrar em uma residência projetada nas primeiras 

décadas do século 20, na Praia Comprida, é muito provável que o 

visitante vislumbrasse um pouco da vida íntima da família 

proprietária.  Isto porque a distinção entre os setores íntimo e 

social não era comum, resultando em soluções projetuais onde os 

quartos e a cozinha em geral  abriam para cômodos de uso social. 

No entanto, estes cômodos não podem ser interpretados como 

circulação, já que na maior parte das vezes atendiam 

simultaneamente ao uso social, como espaços de permanência. 

Daí a utilização da terminologia ora proposta de que sejam 

tratados como espaços de distribuição, visto que promovem a 

interlocução entre espaços de uso social, íntimo e de serviços. 

 

Ressalve-se que a afirmativa anterior é verdadeira para as 

residências térreas, já que a distinção entre áreas íntima e social 

ocorre naturalmente caso o projeto seja de dois pavimentos.  

Nestes casos, especificamente, o pavimento superior é destinado 

exclusivamente aos quartos e banheiro, enquanto no inferior ficam 

os demais cômodos da casa (Fig. 67 ) A propósito, esta parece ser 

uma solução comum, visto que Moia (1947, p.99) já indicava que 

“em uma casa de dos plantas, es común agrupar los ambientes 

privados em planta alta, destinando el piso inferior a los restantes 

locales”.  

O papel de espaço de interligação entre espaços de usos diversos 

poderia ser desempenhado por um cômodo distinto ou de maneira 

simultânea por dois cômodos (Fig. 68). A sala de jantar é o grande 

trunfo nas soluções de distribuição espacial para interligação 

entre os espaços social, íntimo e de serviços.  Em geral, é para 

ela que se abrem as portas dos quartos e da cozinha, 

relacionando de forma direta cômodos de diferentes funções (Fig. 

69).  

 

Nas residências de dois pavimentos, é este cômodo que 

normalmente abriga a escada de acesso ao segundo piso, ou 

seja, à área de uso íntimo da família (Fig. 70). No entanto, em 

menor quantidade, também a sala ou a sala de visitas, por 

exemplo, podem cumprir este papel. Ao contrário, as soluções 

veiculadas nas revistas de arquitetura para projetos de dois 

pavimentos tinham como resultado usual a criação de um hall ou 

vestíbulo aonde era localizada a escada de acesso ao piso 

superior, não interferindo no espaço da sala de jantar. Nas 

revistas, esta solução pode ser constatada mesmo em projetos de 

menor porte (Fig. 71). Assim, é presumível que questões de 

economia tenham direcionado a eliminação deste espaço 

específico de circulação, adotando mais uma vez a sobreposição 

de usos (distribuição e permanência) para a sala de jantar. 
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No total considerado de 09 residências com dois ou três 

pavimentos, apenas em duas o pavimento térreo também abriga 

dormitórios, sendo possível prever uma destinação para hóspedes 

já que isolado dos demais quartos da casa e portanto, mais 

integrado à área de uso social48. 

 

Nas residências térreas, o acesso para os quartos - área íntima- 

pode acontecer através de um, dois ou até mesmo por 03 

cômodos simultaneamente. Em geral, o acesso acontece pela 

sala de jantar, mas pode ocorrer também por um corredor quando 

há a distinção entre os espaços de uso íntimo e de uso social. 

Excepcionalmente, o acesso aos quartos pode ocorrer por um hall 

ou mesmo diretamente pela sala de visitas ( 

Fig. 72- Fonte: Ref).  

 

É comum a utilização de dois cômodos, e mais raramente de três 

(Fig. 73), para possibilitar o acesso aos quartos. Muitas vezes, 

são acessos independentes para cômodos distintos, mas também 

é possível encontrar duas portas de acesso a um mesmo quarto 

(Fig. 74). Nestes casos, não somente o zoneamento, mas 

principalmente a racionalidade da circulação é comprometida: “la 

correcta ubicación [localização] de las puertas y la dirección del 

movimiento de las hojas [folha da esquadria], contribuyen em alto  
                                                           
48 Sobre este cômodo, ver item 3.3.3.2.c. 

            

Fig. 68 – A dupla função como espaço de permanência e de distribuição era 
comum nos projetos da época.  Note-se a semelhança entre o projeto da 
Praia Comprida (esq.) e o outro, veiculado na Revista A Casa (dir., ). Fonte: 
917.19-dec.1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA (esq.) e A CASA, jan. 
1925, nº 09, p. 11 / acervo Prof. Olínio G. Coelho, 2004. 

 

grado a la circulación fácil entre uno y outro local” (MOIA,1947, 

p.96). 

 

Este fato tinha interesse especial para as residências de  pequeno 

porte, onde os compartimentos necessariamente menores 

exigiam maior atenção na disposição das portas: 

Quando se está deante de compartimentos de 
pequenas dimensões, esta distribuição não pode 
ser indifferentemente, pois do contrario 
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prejudica-se enormemente a arrumação dos 
móveis. Não aos poucos  os cômodos que temos 
visto que se ressentem deste vicio, e que se 
transformam em verdadeiros transtornos para os 
moradores. (A Casa, nº12 .abr. 1925, p.14) 

Assim, a colocação das portas deveria assegurar “[...] vários 

pannos de parede livres, a fim de permitir uma boa arrumação dos 

moveis” (A Casa, nº13, maio 1925, p.8). Acrescenta-se que, 

aliado à má localização das portas, o maior número destas num 

mesmo compartimento viria também a comprometer a 

implantação de um sistema racional de circulação e 

aproveitamento do espaço interno. 

 

Embora o a ambientação dos cômodos não seja objeto deste 

estudo, vale notar a importância do tema dada a recorrência com 

que o assunto é tratado nas páginas da revista A Casa. Em 

interessante artigo intitulado “O que faz uma ‘BOA CASA’”, 

destaca-se a conceituação da ‘casa inconveniente’, sendo esta: 

[...] habitações construídas estouvadamente, nas 
quaes, para attender aos freqüentes chamados 
da entrada, o morador é obrigado a atravessar 
três commodos e seis portas pelo menos. Outras 
vezes são as salas de jantar que estão tão mal 
situadas – ora muito afastadas das cosinhas, ora 
muito proximas dos quartos -, que todo o serviço 
domestico vem se reflectir nellas, occasionando, 
inevitavelmente, sérios aborrecimentos ao 
morador,  

      

 

Fig. 69 – A sala de jantar em posição central era o cômodo que mais 
comumente abrigava a dupla função de espaço de distribuição e 
depermanência. Fonte: Ref. 784.16-dec. 1930 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA e A CASA, set.1925, nº. 17, p18 / acervo Prof. 
Olínio G. Coelho, 2004. 
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Fig. 70- Nas residências de dois pavimentos, em geral era a sala de jantar 
que assumia o papel de espaço de distribuição, recebendo a escada de acesso 
á área íntima no segundo piso. Fonte: Ref. 753.16-dec. 1920 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 71 – Os projetos de dois pavimentos veiculados nas revistas de 
arquitetura normalmente apresentam um espaço específico – hall ou 
vestíbulo – destinado a abrigar a escada de acesso ao pavimento superior. 
Fonte: A CASA, set. 1925, nº17, p14 / acervo Prof. Olínio G. Coelho, 2004. 

Frequentemente encontram-se quartos de dormir 
sem um panno de parede onde poder collocar a 
cabeceira da cama, cosinhas sem logar para 
uma simples meza; vestíbulos sem espaço para 
um cabide, e assim sucessivamente. 

Portanto, todas essas casas ditas incovenientes 
são as que não satisfazem a lógica. (A Casa, nº. 
42, out. 1927, p.18). 

Mesmo que obviamente seja inegável a relação entre a 

ambientação e o espaço em qualquer objeto arquitetônico, 

especialmente nestes projetos onde predominam as residências 

de pequeno e médio porte, a correta conjugação entre disposição 

dos compartimentos, a localização das aberturas e o arranjo do 

mobiliário se reveste de importância fundamental para a garantia 
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de uma das mais valorizadas qualidades do projeto de então: o 

conforto.  

 

Quanto à multiplicidade de usos para um mesmo compartimento, 

fato constatado em vários projetos, Moia(1947, p.99) também 

 

 

 

Fig. 72- Fonte: Ref. 990.20-dec.1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 73- Fonte: Ref.1205.25-dec. 1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 

 

Fig. 74- Fonte: Ref. 1070.22-dec.1930 , acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005.  
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defendia este conceito de flexibilidade: “[...] significa que el plano 

puede adptarse a los câmbios em lãs necesidades de la família 

que ocupa la casa, y que uma sola habitación puede satisfacer 

com êxito a más de uma actividad”. O autor considera, no entanto, 

a necessidade maior integração entre os ambientes mediante 

eliminação de paredes fixas, tirando partido de divisória e 

biombos, ou mesmo da disposição interna do mobiliário, para 

proporcionar a adaptação flexível de vários ambientes num 

mesmo cômodo (1947, p. 103). Soluções desta natureza seriam 

especialmente adequadas a orçamentos mais contidos, para os 

quais a execução de uma residência com cômodos altamente 

especializados resultaria numa casa de amplas dimensões e, 

consequentemente, maiores custos de construção e manutenção. 

 

Quanto aos compartimentos de serviço, a comunicação da 

cozinha com o cômodo de distribuição pode ser direta ou indireta, 

caso este em que é intermediada pela copa ou por uma pequena 

passagem (Fig. 75).  

 

Alguns raros projetos cumpriam, ainda que não totalmente, a 

setorização por uso, distinguindo e agrupando os compartimentos 

conforme as funções a que se destinavam. Este objetivo era 

alcançado de maneira incipiente mediante a inclusão de uma 

pequena passagem ou através da copa, criando um espaço 

comum para onde se abriam os quartos e a cozinha, isolando o 

conjunto da área social (Fig. 76 e Fig. 77).  

 

As soluções mais completas também aparecem então, com 

espaços especializados agrupados em áreas independentes e 

com usos distintos, resguardando tanto a área íntima quanto 

aquelas de uso para serviços (Fig. 78 e Fig. 79). No entanto, esta 

solução está restrita às residências classificadas como de padrão 

médio e alto, associadas, portanto ao maior poder aquisitivo do 

proprietário. Note-se que algumas residências de padrão médio 

ainda desprezam o padrão de zoneamento por funções, o que 

leva a crer que possivelmente pesasse também o pouco 

conhecimento técnico limitado por parte dos construtores e 

projetistas que atuavam, na época, de maneira autodidata, ou 

mesmo que a planta refletisse os costumes da sociedade da 

época, talvez. Mas o que se deduz é que o fator econômico não 

era o único a influenciar a disposição dos cômodos na planta e 

seu agrupamento por zonas funcionais. 

 

È fato que a economia final na construção influenciou no 

programa pela tendência à eliminação de circulações e 

passagens, associado à adoção de formas mais compactas para 

a planta baixa. Tal fato forçou a sobreposição de funções para um 

mesmo cômodo, especialmente para a sala de jantar, que 
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agregava ao uso social a finalidade também de espaço de 

circulação. 

 

Foi também a redução nos custos que manteve a tendência à 

criação do bloco de serviços, onde a cozinha e o banheiro se 

mantiveram próximos e agrupados aos fundos da residência. 

Considerando que os gastos com tubulação alcançavam cerca de 

50% do valor da obra, (CASSAN, Arquitetura e Urbanismo, jan/fev 

1938, p.7) depreende-se que o menor percurso para as 

tubulações era uma meta importante a ser observada. 

 

O surgimento da copa é outra questão de destaque. A exigência 

de que o compartimento da latrina fosse isolado da cozinha, 

despensa e dos quartos, segundo estabelecido na Lei 276 de 

1926, motivou a criação de uma pequena passagem que depois 

passa a ser denominada de copa, mantendo somente um 

lavatório. Inicialmente destinada afastar a cozinha e banheiro 

entre si, mantendo um espaço intermediário entre o setor de 

serviços e o social, aos poucos a copa amplia suas dimensões e 

conquista sua autonomia.   

 

Portanto, de forma geral é possível notar que, muito embora as 

residências de dimensões mais avantajadas, comportando maior 

número de cômodos e programas mais complexos, naturalmente 

 

Fig. 75 – Nos esquemas de ligação indireta da cozinha com a sala, a copa ou 
uma pequena circulação estabeleciam o contato entre os dois espaços. 
Fonte: Ref. 1338.27-dec. 1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 76 - Solução pouco comum, mas presente, é a distribuição dos cômodos 
com distinção entre os setores íntimo, social e de serviços. Fonte: Ref. 
910.19- dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005.  

 

Fig. 77 – A inserção de uma pequena passagem como espaço de distribuição 
para onde convergiam os cômodos sociais, íntimos e de serviços pode ser 
encontrado, embora não seja solução muito comum para a época. Fonte: 
Ref. 057.02- dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

ofereçam maiores possibilidades de setorização das atividades, 

com espaços mais especializados; mesmo em residências de 

pequeno porte (ainda que muito raramente) é possível encontrar 

esta diferenciação entre setores íntimo, social e de serviços. Vale 

ressaltar que esta distinção entre as zonas de uso por função é 

comum nos projetos que não se restringem a um único pavimento 

(Fig. 80). 

 

Nos projetos da Praia Comprida, a predominância de propostas 

onde inexiste um sistema de zoneamento de usos, conferindo 

independência aos setores de uso íntimo, social e de serviços, 

reflete a necessidade de redução no número de compartimentos 

por questões de economia final da obra.  
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Em menor conta, é também provável que os conceitos de 

privacidade associados ao espaço familiar ainda estivessem em 

processo de consolidação, já que ainda era recente a vivência 

com as construções de feitio colonial, compactas sobre os 

alinhamentos do lote. As residências soltas dos limites do terreno 

ainda eram uma experimentação recente, em parte associadas ao 

modo de vida campestre relacionado às chácaras e, no mais, a 

própria Praia Comprida era considerada como domínio rural pela 

Lei 276/26. 

 

Alguns espaços ainda tomam corpo, tal como a copa que aos 

poucos passa de ‘passagem’ a espaço autônomo, também se 

transformando aos poucos em múltiplo de espaço de refeições e 

distribuição, mas já se firmando até se transformar em sala de 

refeições. Da mesma maneira, à sala de jantar ainda compete a 

dupla função de local de distribuição e reunião familiar, já que o 

maior valor hierárquico social ainda cabe à sala de visitas.  

 

A efetiva setorização dos usos tem lugar nas residências de dois 

pavimentos, onde invariavelmente aos quartos se destina o 

pavimento superior, cabendo ao térreo os serviços e a área social, 

devidamente isolados entre si. Também nas residências de maior 

porte a diversificação de compartimentos atua positivamente na  

 

Fig. 78- A criação de uma passagem e da copa centralizada cria  a 
possibilidade de  novas soluções, mais setorizadas  Fonte: Ref. 955.20- dec. 
1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 79- A independência total entre os setores da residência poderiam ser 
encontrados em alguns poucos projetos. Fonte: Ref. 1455.30- dec. 1930 / 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

 

 

Fig. 80- A distinção entre os setores funcionais é comum nas residências 
com programas mais complexos ou naquelas com mais de um pavimento. 
Observe-se que, neste caso, a escada de acesso ao pavimento superior parte 
de um hall e, não, da sala, como era comum. Fonte: Ref. 844.17- dec. 1920 / 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
independência entre os setores da casa, inclusive com previsão 

de maior número de compartimentos com finalidade social.  

 

Aliás, este é um tema interessante a destacar a possível presença 

dos referenciais burgueses do palacete do café, afrancesado, 

ainda em voga, talvez não tão imponentes quanto aqueles 

paulistanos construídos em fins do século XIX e início do XX. Na 



 

 142 

descrição das residências do bairro paulista Jardim América, Wolff 

(2001, p.149) identifica esta arquitetura como exemplos “cujos 

espaços internos organizaram-se segundo os hábitos de moradia 

burguesa urbana que vinham consolidando-se desde as últimas 

décadas do século XIX”. Neste sentido, sempre que os recursos 

financeiros permitiam, era mais no setor social que os espaços 

eram multiplicados. E talvez daí o costume da sala de receber, a 

sala de visitas que ficava sempre fechada, à espera de visitantes 

para ser utilizada. 

 

Nos projetos da Praia Comprida, a sobreposição de funções pode 

ser constatada com freqüência. A sala de jantar, quando é a única 

presente no projeto, abriga as funções de estar e refeições. A 

copa funciona como circulação e ainda como espaço de refeições. 

O quarto pode ser utilizado para dormir e para estudar. Reflete, 

portanto, o conceito de flexibilidade pela sobreposição de funções 

no uso dos espaços, porém mantendo a compartimentação típica 

da época, sem apresentar ainda a integração espacial entre os 

compartimentos já proposto pelo ainda tímido e novo movimento 

moderno. 

 

 

 

 

3.3.2. Caracterização dos espaços 

 

Dadas as condições e costumes que submetiam a comunicação 

entre os cômodos e setores da casa, em processo constante de 

evolução e adaptação aos novos tempos, cabe então revelar o 

papel destinada a cada cômodo, analisando a trajetória individual 

de sua conformação espacial em função das atividades cotidianas 

as quais estavam destinados a abrigar.  

 

 

a. DE FORA PARA DENTRO: OS ACESSOS AO 

INTERIOR DA RESIDÊNCIA 

 

A legislação edilícia nº. 276 de 1926, vinculada às noções de 

higiene e salubridade, estabelecia a obrigatoriedade de aeração e 

insolação dos cômodos das residências, assim como as novas 

noções de privacidade, se refletindo nos programas arquitetônicos 

dos projetos residenciais mais antigos da Praia Comprida.  

 

O paulatino descolamento do corpo edificado para liberação dos 

limites do lote, solução incipiente na zona urbana de Vitória a 

partir de fins do século XIX, já é fato consolidado nos projetos em 

análise. O afastamento das laterais do lote propiciou a criação de 

dois acessos: o principal, de uso social, localizado na fachada 
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frontal ou, raramente, na lateral; e o acesso secundário, de 

serviços, resguardado na fachada posterior.  

 

O tratamento diferenciado concedido a cada acesso em particular 

confirma  

A intenção projetual de conferir identidades 
específicas [...], tanto formal quanto 
funcionalmente, indicando a sua utilização 
diferenciada e uma hierarquia de valores.[...] Tal 
fato bem demonstra a importância da separação 
marcante  entre as atividades secundárias e as 
sociais para a sociedade de então.(SÁ, 2002, 
p.49) 

O acesso secundário, ligado aos cômodos de serviços, quase 

sempre realizado pelos fundos da casa (raríssimas vezes também 

pela lateral), era de conformação simples, geralmente apenas 

uma escada ligando diretamente o quintal ao interior da 

residência. A presença do acesso duplo, frontal e de fundos, é 

marcante mesmo nas construções de base mínima, como as 

casas operárias. Este fato reforça a estreita ligação ainda 

existente com a área de fundos, o quintal, aonde se localizavam a 

horta, o depósito de lenha e o galinheiro (Fig. 81). 

 

No entanto, nas casas de padrão médio e alto, a presença do 

quarto da criada, aos fundos, reforça a função de hierarquização 

dos acessos, visível pelo tratamento diferenciado conferido à 

entrada principal ao interior da residência. Ao contrário do acesso 

de fundos, o acesso frontal era realizado por um espaço semi-

aberto, em geral coberto, intermediário entre o exterior e o interior 

da residência. A denominação de “varanda” era a mais 

comumente utilizada, mas também poderia ser identificado como 

“hall” ou “alpendre”; sempre espaços cobertos, muitas vezes 

delimitados por guarda-corpos ou jardineiras.  Era incomum, mas 

este espaço ainda poderia ser composto, ou seja, ainda precedido 

de um outro, em geral descoberto, identificado como “terraço” ou 

“varanda” (Fig. 82 e Fig. 83 ).  
 

Segundo afirmam Veríssimo e Bittar (1999, p. 30), “a varanda é o 

principal elemento filtrante do exterior, permeando apenas o que 

interessa à intimidade da família patriarcal”. Reafirmando a 

tentativa de resguardar a privacidade familiar, propicia também 

proteção térmica ao cômodo para o qual dá acesso.  

 

Além disso, Moia (1947, p.196-197) valoriza este espaço por 

questões de conforto, tanto para o visitante quanto para o 

morador, já que 

En los días  de lluvia, este reparo se hace 
imprescindible para quienes esperan, una vez 
tocado el timbre, que se les abra la puerta y para 
que los dueños da casa busquen con toda 
comodidad la llave, que se escurre con suma 
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frecuencia en el último de los bolsillos que se 
revisa. 

No caso das residências em estudo, a varanda atendia à 

necessidade de proteção do visitante, como ressaltava Moia, mas 

principalmente seria o elemento de hierarquização da fachada, 

destacando a entrada principal e conferindo movimento à 

mesma49.  

 

As exceções ficam por conta da existência simultânea de dois ou 

mais acessos principais. Assim, uma mesma sala poderia ter 

portas de acesso para duas varandas independentes (Fig. 85), 

ocorrendo mesmo um exemplo em que três acessos principais, 

independentes entre si, podem conduzir o visitante aos cômodos 

de uso social (Fig. 86). 

 

Mas, embora mais raro, o acesso também poderia prescindir do 

espaço específico de transição, acontecendo de forma direta 

através de uma pequena escada, contando algumas vezes com 

um pequeno patamar coberto (Fig. 87). Da mesma forma, a 

presença da cobertura não era obrigatória, e, por vezes, não 

havia qualquer elemento para proteção do visitante contra o sol 

forte ou eventual mau tempo. Esta solução, comum nas ditas 

“casas operárias”, 
                                                           
49 Sobre este assunto, ver o ítem 3.5.2. deste Capítulo III. 

           

Fig. 81 – A distinção entre os acessos social e de serviços marca presença 
mesmo nas residências de padrão operário e mínimo. Fonte: Ref. 997.20- 
dec. 1920 (esq) / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, e Revista A Casa, out. 
1925, nº18,  p. 17 (dir) / acervo prof. Olínio G. Coelho, 2004. 

                  
Fig. 82- O acesso principal, eventualmente, poderia ser denominado de 
‘hall’, embora tal espaço não diferisse daquele denominado ‘varanda’ ou do 
‘alpendre’. Fonte: Ref. 742.15- dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005.  
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Fig. 83- .Projeto com detalhe de acesso composto. Fonte: Ref.  1776.36- dec. 
1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005.  

 

 

                       

Fig. 84 – Raramente o acesso de fundos merecia um tratamento especial, 
sendo comum apenas a presença de uma escada com patamar. Fonte: Ref. 
645.13-dec.1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/DPU, 2005. 

 
 
 

 

           

Fig. 85- Residência com dois acessos principais simultâneos.  Fonte: Ref. 
1095.22- dec. 1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

também poderia ser encontrada naquelas classificadas como 

“econômicas”. 

 

O acesso direto, realizado através de uma escada já no interior da 

residência (Fig. 88), é um caso atípico se comparado às demais 

residências da Praia Comprida. Mas é fato que esta solução, 

registrada em projeto de 1913, refletia a prática arquitetônica de 

moldes coloniais ainda presente no centro da cidade, com a 

repetição do “[...] esquema tradicional: salas de visitas à frente, 

quartos centrais e sala de jantar e setor de serviços/sanitários aos 

fundos” já que, embora arquitetonicamente buscasse expressar 

modernidade pela adoção dos padrões formais do ecletismo, 

“geralmente continuavam a abrigar a mesma família tradicional” 

(CANAL, 2004, p.153).   
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Fig. 86- Excepcionalmente neste caso, observa-se a existência de três acessos 
considerados principais em função do acesso ocorrer pela sala de visitas e  
pela saleta. Fonte: Ref. 831.17- dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 

            

Fig. 87- O acesso direto ao interior da residência, sem um espaço 
intermediário de transição entre o interior e o exterior, era raro na Praia 
Comprida, restringindo-se em geral a residências de padrão operário, 
mínimo e econômico. Fonte: Ref. 1120.23-dec.1930 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

                 

Fig. 88- A residência no alinhamento do terreno e a escada interna no 
corredor central refletem a disposição tradicional dos cômodos e circulação 
do período colonial. Fonte: Ref.101.03- dec. 1910 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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A casa tradicional, submetida ao esquema sala-corredor e 

alcovas-sala, tinha definido o acesso único ao interior da 

residência. Descolada dos limites do terreno, a possibilidade de 

dois acessos independentes reforça os novos padrões de 

hierarquia social, visíveis na disposição do quarto da criada junto 

à cozinha e banheiro, aos fundos da residência, enquanto as 

salas principais mantêm a condição de prestígio junto à fachada 

da frente.  

 

Mantidos os dois acessos nas residências de programa mínimo, 

sejam aquelas para operários ou as de padrão mínimo e 

econômico, os dois acessos revelam menos uma hierarquização 

de acessos, mas principalmente a necessidade de contato direto 

entre o setor de serviços e o quintal, aonde se desenvolviam 

diversas atividades ligadas a costumes ainda rurais, de chácaras, 

necessários principalmente pela distância do centro da cidade 

aliado à necessidade de suprir as demandas básicas de 

alimentação, principalmente. 

 

Na hierarquia dos acessos, os fundos normalmente se restringiam 

a uma escada com pequeno patamar, em oposição ao acesso 

principal, protegido por uma varanda coberta. Pelas dimensões, 

estas varandas (também denominadas alpendre, terraço ou hall) 

funcionavam como ‘espaço filtrante’, estabelecendo um local 

protegido para a permanência de estranhos, já que na maior parte 

dos casos o vestíbulo interno era inexistente. Justificando este 

espaço de transição, ou tirando partido do mesmo, estas 

varandas seriam de importância fundamental pra a composição 

das fachadas, contribuindo para conferir um certo dinamismo à 

composição final, acentuando o valor da entrada principal da 

residência. 

 

 

b. SALAS E SALETAS: ESPAÇOS DA 

SOCIABILIDADE 

 

A sala é o ambiente mais importante da área de uso social na 

residência. Único espaço aonde se permitia o acesso de 

estranhos durante o período colonial, neste local o visitante era 

recebido pelo proprietário envolto em cerimônias, enquanto a 

família deste último se resguardava nos cômodos internos, longe 

de olhares curiosos. O convívio social tinha sua vez “[...] 

principalmente no domínio do público, do coletivo, na igreja, na 

praça ou na câmara” (VERÍSSIMO E BITTAR, 1999, p.60).  

 

O esforço de estabelecimento de uma sociedade moderna, ou 

seja, europeizada, persiste e se intensifica nas primeiras décadas 
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do século XX. Afirma Sevcenko (2004, p.26) que na então Capital 

Federal, o Rio de Janeiro, após a abertura da Avenida Central, 

“ a atmosfera cosmopolita que desceu sobre a 
cidade renovada era tal que, às vésperas da 
Primeira Guerra Mundial, as pessoas  ao se 
cruzarem no grande bulevar não se 
cumprimentavam mais à brasileira, mas repetiam 
uns aos outros “Vive la France!” 

É com este espírito calcado nos padrões culturais do Velho 

Mundo que surgem cômodos denominados fumoir, boudoir e 

toilette, por exemplo. Exceto o primeiro, as duas últimas 

designações podem ser encontradas em alguns raros projetos da 

Praia Comprida, importando no momento aquele mais 

intimamente ligado ao setor social: o boudoir. 

 

Nos projetos com programas mais extensos, a valorização da 

privacidade resulta em espaços de destinação exclusivamente 

feminina ou masculina. O boudoir, traduzido como sala para 

senhoras (Fig. 89 e Fig. 90), se destinava a acolher as atividades do 

universo feminino: 

Na sala da senhora, a meio caminho da sala de 
jantar e da cozinha, a mulher passava a maior 
parte do dia bordando, rodeada de suas filhas, 
parentes e amigos que entravam e saíam da 
casa a qualquer hora, em prejuízo de sua 
privacidade. (HOMEM, 1996, p. 250) 

Ainda segundo Homem, esta falta de privacidade acarretaria a 

migração deste compartimento para a área de uso íntimo como 

quarto de vestir, onde a dona da casa “passou a receber as 

amigas, a ler e a escrever a sua correspondência”(1996, p.250). 

Assim, a presença simultânea do boudoir e do quarto de vestir, 

ambos ligados ao mesmo dormitório, pode indicar a diferenciação 

de usos privativo e social entre os dois ambientes, porém com 

inegável caráter de espaço restrito pela ligação direta com o 

quarto, prenunciando a sua a migração definitiva para o setor 

íntimo50. 

  

                               

Fig. 89 – As revistas femininas recomendavam a colocação da mesinha de 
trabalho no boudoir perto da janela. Nela deveriam ser guardados tanto os 
apetrechos de costura quanto a correspondência íntima da dona da casa. 
Fonte: Revista Feminina, Rio de Janeiro, 1920  in SEVCENKO, 2004, p.420. 

 

                                                           
50 Sobre este assunto, ver o próximo ítem aonde serão tratados os espaços da 
privacidade. 
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Fig. 90- O boudoir lolcalizado junto ao dormitório mas também com ligação 
direta para a varanda, acentuando o seu papel ainda ligado à esfera social 
da residência. Fonte: Ref. 456.10- dec. 1920 / acervo PMV/SEDC/DIT/CDA, 
2005. 

            

Fig. 91 – Escritório em palacete de D. Maria Gertrudes de Faria, construído 
na década de 1910  na Avenida Paulista (São Paulo-SP), demolido em 1960. 
Fonte: Revista A&D, nº 211, São Paulo, Ed. Abril, 1997, p117 / acervo 
pessoal de Renato Alves Junior. 

 

             

Fig. 92 – Interior do gabinete de José de Souza Queiroz, nos Campos Elíseos  
(São Paulo-SP), com esquema do pavimento térreo destacando a localização 
junto à  fachada frontal. Fonte: HOMEM, 1996, p.207 e 204, 
respectivamente. 

 

             

Fig. 93 – A biblioteca, outro espaço reservado aos homens, confirmava a 
prioridade do papel social ainda masculino. Fonte: Revista Feminina, Rio 
de Janeiro, 1920, in SEVCENKO, 2004, p.508. 
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A representação masculina na organização espacial da 

arquitetura doméstica da Praia Comprida fica a cargo do gabinete 

ou escritório (Fig. 91 e Fig. 92), “um ambiente onde o dono da casa 

poderia “desfrutar os prazeres solitários ou receber pessoas que 

compartilhavam de sua amizade e intimidade” (SCHAPOCHNIK in 

SEVCENKO, 2004, p. 506)”. É provável que abarcasse também a 

função de biblioteca, segundo sugere mesmo autor, evidenciando 

“uma atmosfera intimista e exibicionista” na medida em que “[...] 

atestavam sua formação profissional e os deleites proporcionados 

pela leitura solitária”. 

 

A presença numericamente superior do gabinete em relação à do 

boudoir espelha a força da sociedade patriarcal, onde o papel do 

homem é socialmente mais favorecido do que aquele 

representado pelas mulheres. A localização do gabinete sempre 

foi privilegiada, à frente da residência, contando com um acesso 

externo independente, além de uma comunicação direta com o 

interior, ou melhor, com a sala. Ao contrário, não é a toa que o 

quarto de vestir –setor íntimo- é mais constantemente encontrado 

do que o boudoir-setor social-, restabelecendo a posição feminina 

mais restrita à área íntima.  

 

Em raros exemplos, é possível observar a inserção da sala de 

costuras com ligação direta à sala de estar, indicando a 

possibilidade de que este cômodo representasse os resquícios da 

sala da senhora ou boudoir dos palacetes do início do século XX. 

Este fato é especialmente interessante pela localização central do 

cômodo, com acesso direto à sala de estar e ao corredor da área 

de uso íntimo, numa clara similaridade com a situação do boudoir 

descrito por M. Cecília Homem, além de manter proximidade com 

a copa. Diferentemente, em outros projetos, o quarto de costura 

está diretamente associado ao setor de serviços51. 

 

Já no palacete paulistano retratado por Homem esta sociedade 

fundamentalmente patriarcal era confirmada pela presença 

espacialmente superior dos espaços masculinos se comparados 

àqueles destinados ao usufruto íntimo da mulher (Fig. 93). Afirma 

Homem (1996, p.248), que, 

Pela primeira vez, ela [a mulher] teve uma sala 
para si mesma, a denominada sala da senhora 
[ou boudoir], mas o marido ganhou o bilhar,o 
fumoir, a biblioteca e até a sala de armas, além 
de ter preservado o seu gabinete, sempre na 
frente da casa, com entrada independente 
(1996, p.248). 

 A sala, cômodo social de maior importância, recebia 

denominações diversas indicando uma maior especialização ou a 

generalização de suas funções. Nas residências de padrão 

                                                           
51 Este fato será tratado no item 3.3.2.d.,  adiante. 
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operário ou mínimo, o cômodo de uso social era único, 

diversificado apenas nas denominações adotadas para sua 

identificação. Assim, poderia comparecer como sala de jantar - o 

que era encontrado com mais constância nos projetos-, sala 

comum ou simplesmente sala (Fig. 98). Note-se que a própria de 

nominação de ‘sala comum’ já é indicativo da sobreposição de 

funções no ambiente.  

 

Para o padrão econômico de residência, no caso da existência de 

duas salas, prevalecia a denominação de sala de jantar para uma 

delas, compartilhando com a sala, sala de visitas ou sala de 

espera a função de abrigo das atividades sociais da família (Fig. 

99). 

 

A propósito da sala de visitas, sempre acompanhada da sala de 

jantar ou, mais raramente, da sala de refeições, a apropriação 

deste espaço pela sociedade carioca mereceu dura crítica em um 

artigo da revista A Casa, onde escreveu Álvaro Sodré (1923, nov. 

nº.2, s.p.)(Fig. 114): 

A nossa casa em geral é incommoda. O melhor 
aposento é destinado ás visitas -A sala de visitas 
no Rio é uma instituição.- Ninguém a despensa.- 
É um espaço perfeitamente inútil sem applicação 
pratica. Raras vezes se abre. A sua mobilia é 
característica. É o que as lojas chamam. -Moveis 

de estylo...Velludos vermelhos, pannos de 
crochet, esteirinhas com cartões postaes... 

 
Caso se registrasse a presença de apenas um cômodo de uso 

social, este era então denominado de sala comum, sala de jantar 

ou simplesmente sala.  

 

Quando denominado de saleta, tinha obviamente menores 

dimensões e, como o caso anterior, compunha a área social junto  

com a sala de jantar ou, com esta e a sala de visitas; mas nunca 

aparecia sozinha nos projetos. È possível que, assim como a sala 

de espera, desempenhasse função similar àquela dos vestíbulos 

nos palacetes paulistanos ou mesmo nas casas do Jardim 

América, porém sem necessariamente agregar o papel de espaço 

de interlocução entre os setores de uso da casa, já que o 

zoneamento dos cômodos por distinção de atividades não era 

comum nestas residências52 (Fig. 95, Fig. 96 e Fig. 97). 

 

                                                           
52 Este assunto já foi analisado anteriormente no item 3.3.1. 
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Fig. 94 – Propaganda de “mobiliário chic” veiculado nas páginas da Revista 
A Casa. Fonte: Revista A Casa,  jul. 1925, nº. 15,  p. 29 / acervo pessoal 
Prof. Olínio G. Coelho, 2004. 

 

Nas residênci=s de padrão médio e alto, o programa arquitetônico 

tendia à diversificação dos cômodos de uso social. Contando com 

sala de visitas ou de estar, às refeições eram destinados espaços 

mais específicos como a sala de jantar, a sala de refeições e a 

sala de almoço, embora estas duas últimas apareçam em número 

insignificante de projetos. 

 

 Somente em raríssimas exceções a sala de jantar e a sala de 

almoço estão presentes na mesma residência, evidenciando 

padrões mais complexos de programas funcionais (Fig. 100, Fig. 101 

e Fig. 102 ). 

 

Afirma Sodré, em artigo na revista A Casa (1923, nov. nº.2, p.s/n), 

que a sala de jantar era o compartimento realmente destinado às 

reuniões familiares: 

Nas salas de jantar é que se faz a vida caseira, o 
jogo da víspora, os serões de família. Ninguém 
cuida, construindo sua casa, em dar-lhe uma 
sala ampla, uma sala como os americanos 
denominam – sala de viver - cheia de luz e de ar, 
com moveis cômodos e agradáveis. 

Notadamente, a denominação ‘sala de viver’ aparece justamente 

em um projeto identificado como ‘casa de veraneio’ – designação 

constante em planta baixa -, e de fato, faz supor a coerência com 

os relatos de Sodré acerca da sala de viver, considerando o 

caráter mais informal, menos parcimonioso, em geral associado 

às construções praianas (Fig. 103). Ainda, o living-room, de onde 

se traduziu a ‘sala de viver’, está presente em apenas um projeto. 

Um dos projetos pesquisados na Praia Comprida, de padrão alto 

e programa mais complexo, registra a presença de uma “sala de 

meninos” no porão,  junto ao depósito e à garagem (Fig. 105). 

Sobre este cômodo, note-se que, à imagem de tantas famílias 

paulistas de posses, no palacete paulistano da Chácara do 
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Carvalho a observação aos costumes franceses determinava 

certo distanciamento entre pais e filhos, cuja educação ficava sob 

os cuidados de uma governanta estrangeira. Por isto, as crianças 

dormiam no último andar, separadas dos pais e junto às suas 

tutoras. “As crianças mantinham-se tão afastadas dos adultos que 

algumas governantes precisavam marcar hora para que elas se 

avistassem com os pais”, relata Homem (1996, p.250). Dentre os 

dez quartos localizados neste terceiro pavimento, destinados às 

crianças, suas governantes e demais empregados, havia também 

o quarto dos brinquedos.  

Ainda mais semelhante é presença do compartimento 

denominado ‘folguedos infantis’, no Palacete de José de Souza 

Queiroz, construído na São Paulo de 1909. Localizado no porão 

da residência, junto às dependências dos empregados, difere da 

‘sala dos meninos’ pelas dimensões avantajadas. Daí se supõe 

que o compartimento no pavimento inferior da residência no 

arrabalde capixaba pudesse ter a destinação de local de 

brinquedos e brincadeiras, à semelhança dos palacetes que 

dedicavam um compartimento exclusivo para este fim.  

 

Vale realçar que, nos projetos de dois pavimentos, na Praia 

Comprida, a área de uso social poderia ser incrementada por um 

dormitório isolado dos demais, então reservados ao pavimento 

superior. Este fato leva a crer que, à semelhança dos palacetes 

paulistanos, a presença do quarto de hóspedes era também 

presente na Praia Comprida, embora não fosse regra geral. 

Ressalte-se ainda, que este fato não se verifica nos projetos do 

bairro Jardim América, denotando um diferencial valorizador no 

programa funcional do bairro capixaba53.  

 

Nas residências de dois pavimentos, o banheiro principal, 

completo, é normalmente situado no 2º piso, de forma que o 

pavimento térreo conta com a presença de um pequeno wc, um 

lavabo, não necessariamente bem localizado, já que muitas vezes 

a única possibilidade era a utilização do sanitário destinado ao 

setor de serviço, nos fundos da cozinha. No entanto, considerada 

a pequena quantidade de sobrados, é correto afirmar que não há 

uma regra geral. 

 

Nos projetos da Praia Comprida a diversidade de soluções 

programáticas está submetida ao padrão social da residência. 

Nas residências mais simples, com menor número de cômodos, 

como a operária e a de padrão mínimo, a sobreposição de 

funções é marcante, dada a presença de um único compartimento 

                                                           
53 Na insuficiência de dados acerca da real destinação do cômodo em referência, 
a abordagem mais detalhada deste assunto foi mantida no item referente à área 
de uso íntimo,  que virá a seguir.  
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de uso social que seria destinado a receber as visitas além de 

abrigar as reuniões da família e servir como espaço para as 

refeições.  

  

 À medida que é possível a diversificação pelo maior número de 

ambientes, os programas se tornam mais complexos podendo 

dispor da sala de visitas, sala de estar e sala de jantar, além do 

gabinete ou escritório do proprietário, conformando a área de uso 

social nas residências de padrão alto.  

 

É necessário realçar algumas exceções que, mesmo com 

presença ínfima, não são menos importantes. Algumas 

residências de maiores dimensões, apresentam compartimentos 

diferenciados como “palestra”54, sala de música e sala de estudos.  

Assim, indicam já a presença de compartimentos de função 

específica bem definida, evidenciando a paulatina valorização do 

bairro.  

 

No entanto, nas casas de padrão econômico ou naquelas que 

contam apenas com duas salas, a sala de jantar é mais amiúde 

encontrada, permanecendo em posição centralizada e 

                                                           
54 Nenhum exemplo da bibliografia consultada apresenta um cômodo similar à 
‘palestra‘ encontrada em um dos projetos. Por este motivo, fica o registro, porém 
sem indícios de sua exata finalidade. 

intermediária em relação à planta baixa. Nestes exemplos, é 

destacada sua importância exatamente pela condição 

metamórfica, misto de espaço social e de espaço mais restrito ao 

cotidiano familiar, onde à sobreposição de funções soma-se 

também aquela de distribuição/circulação entre os cômodos de 

uso íntimo e social. 

 

Se nas residências do Jardim América, em São Paulo, Wolff 

(2001, p.156) observa a área de uso social prioritariamente 

composta por sala de estar, sala de jantar e escritório, nos 

projetos da Praia Comprida esta predileção se confirma, exceto 

pela presença do escritório, que embora existente não é ponto 

comum à maioria dos projetos. 

 

Ainda similar às residências do bairro-jardim paulista, o universo 

pesquisado demonstra que a presença de programas mais 

complexos ocorre também na Praia Comprida. Se no Jardim 

América comparecem os afrancesados billiard room, fumoir ,  a 

saleta e o jardim de inverno, no arrabalde capixaba a área social 

enriquecida é composta pela sala de espera, de visitas ou pela 

saleta, além da sala de música ou ainda da ‘palestra’, 

concomitante à existência das salas de jantar e de estar. Aliado a 

estes, a presença de um cômodo possivelmente destinado a 

quarto de hóspedes, ambiente ausente nos projetos de Jardim 
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América, constata a existência de características até certo ponto 

próprias e diferenciadas de constituição da área de uso social. 

Salvos alguns exemplos deste grupo de alto padrão, a maioria 

das residências projetadas confirma, assim, a semelhança com 

certos projetos relatados por Wolff (2001) em Jardim América, 

com “dimensões e complexidade funcional menores” (2001, 

p.156), nas quais estas funções se superpunham em dois ou três 

cômodos destinados à recepção de visitantes. 

 

 
             

Fig. 95 – Era na sala de jantar que tinha lugar o convício familiar. Fonte: 
Revista A Casa, jul. 1925, n.º 15,  p. 19 / acervo pessoal Prof. Olínio G. 
Coelho, 2004.   

 

                   

Fig. 96-  A sala de espera teria a função similar à do vestíbulo. Fonte: Ref. 
704.15- dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

                                                           

Fig. 97 – A saleta teria a mesma função da sala de espera como 
compartimento de transição entre o exterior e o interior da residência. 
Fonte: Ref. 951.20- dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 98 – Casa de padrão operário onde o único compartimento social 
denominado sala comum, indicando a sobreposição de  funções  no 
ambiente. Fonte: Ref. 2261.46- dec. 1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 

 

                           

Fig. 99 – A sala mais comumente encontrada é a de jantar, que poderia vir 
acompanhada da sala de visitas, de espera, da saleta ou de outro cômodo 
simplesmente denominado ‘sala’. Fonte: Ref. 1205.25- dec. 1930 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

                            

Fig. 100 – Em residências de programas mais complexos, a sala de jantar 
assume a função de cômodo mais exclusivamente social, já que a sala de 
almoço passa a sediar a convivência da família. Fonte: Ref. 800.16- dec. 
1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 101 – Sala de jantar do palacete de D. Maria Gertrudes de Faria, na 
Avenida Paulista,em São Paulo(SP). Fonte: Revista A&D, nº 211, São Paulo, 
Ed. Abril, 1997, p120 / acervo pessoal de Renato Alves Junior. 
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Fig. 102 – Contando com outros cômodos para as funções informais, como a 
sala de almoço, a sala de jantar (foto) recupera o prestígio social específico. 
Fonte: Revista  A CASA, jun. 1925, n.º 14,  p. 20 / acervo pessoal do Prof. 
Olínio G. Coelho, 2004. 

                  

Fig. 103 – A sala de viver, como consta neste projeto de casa de veraneio, 
era o local destinado às reuniões familiares. Fonte: Ref. 2109.43- dec. 1930  / 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

               

Fig. 104 – O cômodo com denominação de ‘palestra’ compõe área de uso 
social mediante ligação direta com a sala de jantar, sendo este o único 
exemplo de inserção deste compartimento no universo pesquisado. Fonte: 
Ref. 2075.42- dec. 1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
 
 
 

                     

Fig. 105 – A sala de meninos no porão pode ser uma referência ao quarto de 
brinquedos existente em alguns palacetes paulistanos. Fonte: Ref. 1271.26- 
dec. 1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA.  
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Fig. 106 – À semelhança da sala de meninos referenciada anteriormente 
(fig. 70), note-se a existência do cômodo denominado ‘folguedos infantis’ 
(em destaque) no Porão do Palacete de José de Souza Queiroz, em São 
Paulo. Fonte: HOMEM, 1996, p.204/ intervenção da autora. 

  

c. QUARTOS, DORMITÓRIOS E OS ESPAÇOS DA 

INTIMIDADE 

De todos os espaços instituídos nesse padrão de 
habitação [o palacete], os quartos 
individualizados foram alçados à condição de 
templos da privacidade. Dando continuidade ao 
processo de desamontoamento dos corpos, 
testados e implantados no espaço público[...], e 
também incorporando as soluções arquitetônicas 
que correspondiam aos apelos da higiene, 
conforto e intimidade,os dormitórios ganharam 
um perfil absolutamente distinto das velhas 
alcovas. SCHAPOCHNIK in SEVCENKO, 2004, 
p.508-509) 

 

As mulheres desta época se casavam cedo, como D. Veridiana 

Valéria da Silva Prado, casada aos treze anos, que lançou a 

moda de se morar em villas na cidade ao mandar construir seu 

palacete, em São Paulo. Segundo Homem, este “constituiu o 

encontro da chácara semi-urbanizada com a casa francesa dos 

arredores de Paris.” (1996, p.97) As mulheres recebiam 

“educação esmerada para uma menina de sua época” (HOMEM, 

p.97), e escreviam em seus espaços privativos. Grande parte da 

história conhecida do Palacete Chaves (construído entre 1893-99, 

atual Palácio dos Campos Elíseos, em São Paulo) foi possível 

pelas correspondências deixadas pelos descendentes, 

especialmente as mulheres “[...] que eram as que mais 

escreviam.” (HOMEM, 1996, p. 167). 

 

Mulheres desta época oriundas de famílias enricadas com o ciclo 

do café tinham educação (estudavam canto, dança, línguas 

estrangeiras, equitação), gosto apurado nas viagens à Europa e 

longas estadas em Paris (moda, música, teatro, pintura, 

antiguidades e literatura). Estas cartas, elas as escreviam no 

cômodo de sua privacidade, junto ao  quarto de dormir, o 

afrancesado boudoir, o conhecido quarto de vestir ou o toilette. 

 

Sobre as mulheres do início do século, conta Wolf que sua rotina 

incluía várias horas de permanência em seu cômodo reservado,  
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“guarnecido com escrivaninhas, poltronas, guarda-roupas, 

cômodas, camiseiros e penteadeiras ou psyché a dona da casa, 

na cultura burguesa,  dedicava-se a escrever cartas, dar ordens  a 

empregados graduados, vestir-se e arrumar-se” (2001, p.157). 

 

Ainda subjugada ao marido, à mulher cabiam as tarefas 

domésticas, quadro este onde se verificava uma incipiente 

mudança de valores e comportamentos que, no entanto, 

demandariam algumas décadas para serem incorporadas à 

sociedade ainda patriarcal ainda em predomínio. 

 

A localização do boudoir ou sala de senhoras denotava a intenção 

de certo privilégio para as mulheres. Porém, distintamente dos 

cômodos restritos ao usufruto masculino, onde era garantida a 

localização propícia à privacidade, a sala da senhora se mantinha 

a meio caminho entre os setores social, de serviços e íntimo, 

onde a agitação do cotidiano impedia gozar de privacidade. Daí a 

sua migração para junto do dormitório, transmutada para a 

denominação de toillete, posteriormente denominado de quarto de 

vestir, conforme esclarece Wolff (2001, p.157). 

 

A presença do boudoir ocorre em somente um projeto 

pesquisado, no âmbito da Praia Comprida, junto à fachada 

principal, com acesso externo e conjugado a um dormitório. Este 

dormitório, por sua vez, era ligado a um quarto de vestir. 

Considerando as informações de Wolff (2001, p.157) acerca da 

nova designação do antigo boudoir, se entende que a presença 

simultânea dos dois cômodos indica a função do quarto de vestir 

já afinado com a intimidade feminina, com as horas de 

embelezamento necessárias à manutenção da elegância a fim de 

despertar sempre o interesse do marido, já que esta era tida como 

uma das obrigações femininas no casamento. “[...] Devemos 

lembrar-nos que nós, mulheres, fomos criadas para a fantasia. 

Todas as vezes que nos mostramos muito materiais perdemos o 

encanto que nos acham os homens[...]” estabelecia uma revista 

feminina, ressaltando a responsabilidade da mulher, ou ainda:   

“[..]Sobre os ombros da mulher recaía a 
responsabilidade pela ‘poetização’ da vida 
conjugal. Para que  marido pudesse sintetizar na 
mulher este ideal poético, entretanto, ela deveria 
ter como permanente preocupação o cuidado 
com o que era chamado de ‘as suas graças 
naturais.” (in SEVCNKO, 2004, p.395) 

 Assim, a esposa desleixada com a própria aparência 

comprometia a harmonia do lar. Daí, também, a utilidade do 

quarto de vestir ou toillete, presentes nos projetos da Praia 

Comprida, “onde as senhoras conferiam suas toilletes diante de 

espelhos de corpo inteiro ou realizavam seus toucados sentadas 

em banquetas” (WOLFF, 2001, p.157) (Fig. 108, Fig. 109 e Fig. 110 ). 
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Considerando ainda a total submissão da mulher aos maridos, de 

quem eram dependentes social e financeiramente, observadas 

ainda sérias recomendações quanto à necessidade de 

manutenção do recato e da moral, onde deveriam esperar sempre 

o esposo com o lar em ordem e o semblante risonho, não se 

afligindo caso ele não reparasse nisto (Decálogo da Esposa in 

SEVCENKO, 2004, p.394) era natural que o quarto de vestir ( ou 

toiette) se tornasse o seu refúgio, “eram locais de permanência 

prolongada e preservada da mulher” (WOLFF, 2001, p.157)(Fig. 

111 e Fig. 112). Nota-se, mesmo aí, o rebatimento das noções de 

beleza e higiene que compunham o ideário da nova sociedade em 

consolidação. 

    

Embora o isolamento do setor íntimo em relação aos demais 

cômodos da casa seja pouco freqüente, a insinuação de uma 

prática intencional neste sentido, em residências térreas está 

presente, acontecendo de diferentes formas, seja pelo claro 

isolamento do bloco de uso íntimo ou mesmo pela criação de um 

bloco resguardado da área social, composto por cômodos de uso 

íntimo e de serviço que desfrutam de uma circulação única55. 

 

                                                           
55 Este assunto não será aprofundado neste momento visto já ter sido tratado 
anterormente de forma aprofundada no item 3.3.1..  

Em geral, os cômodos destinados ao descanso variam entre 02 e 

03 por residência, embora alguns poucos projetos apresentem até 

04 quartos ou ainda mais raramente, apenas um. A denominação 

comumente empregada em projeto é a de quarto, mas a 

designação de dormitório também pode ocorrer. Aliás, alguns 

projetos podem abrigar as duas denominações, para cômodos 

diferentes, sugerindo algum tipo de diferenciação entre o uso dos 

mesmos. Segundo Corona e Lemos (1972, p. 396 apud SÁ, 2002, 

p.54), antigamente a nomenclatura “quarto” era adotada para 

cômodos com usos distintos, não necessariamente destinados ao 

repouso noturno, o que pode então explicar a coexistência dos 

dois termos no mesmo projeto. A título de curiosidade, vale 

registrar a denominação como ‘quarto de cama’ para um cômodo 

de um projeto na Praia Comprida, provavelmente refletindo esta 

distinção então existente (Fig. 116).  

 

É interessante assinalar a eventual presença de um único 

dormitório, independente dos demais, cuja ligação (Fig. 117) 

estabelecida unicamente com a sala faz supor a prática de 

inserção de um quarto destinado a hóspedes e, portanto, isolado 

dos demais dormitórios da família56. A distinção entre este quarto 

                                                           
56 Neste sentido, este cômodo poderia ser inserido no item anterior, destinado aos 
cômodos de uso social. No entanto,  na falta de referência explícita ao quarto de 
hóspedes, será relacionado na área de uso íntimo. 
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e os demais é mais óbvia quando presente em residência de dois 

pavimentos, porém em certas casas térreas esta distinção 

também pode ser percebida.  

 

É curioso notar que este ambiente constava do programa de 

vários palacetes paulistanos analisados por Homem, como é o 

caso do Palacete da Baronesa de Arari, onde o quarto de 

hóspedes, à semelhança do projeto da Praia Comprida, era 

localizado independente dos demais dormitórios, próximo ao hall 

de entrada e ao escritório do proprietário (Fig. 107). Se esta não 

era uma medida empregada constantemente, é certo que também 

não era estranha aos projetistas, constando em alguns dos 

projetos elaborados no período.  

 

Ressalte-se ainda que, mesmo nas residências de programa mais 

complexo, nos projetos de Jardim América não há qualquer 

referência a este compartimento e, mesmo nas plantas baixas 

apresentadas por Wolff(2001), não se verifica a presença de 

dormitório ou quarto no pavimento inferior. Assim, este pode ser 

considerado um incremento nos programas funcionais da Praia 

Comprida. 

 

 

Fig. 107 – Térreo do Palacete da Baronesa de Arari, construído em 1916,  
em São Paulo, com destaque para o quarto de hóspedes localizado junto ao 
hall. Fonte: Homem, 1996, p.236 / intervenção da autora. 

 

Os banheiros de uso íntimo garantem a comodidade da família e, 

nas residências de dois pavimentos, normalmente acompanham 

os quartos no andar superior, compondo a área íntima da casa. 

 

Ainda no piso superior, o hall recebe a escada e permite o acesso 

aos cômodos de uso íntimo, podendo ser complementado por 

uma passagem auxiliar (Fig. 120). Esta passagem poderia ter o 

objetivo de resguardar o banheiro, como medida de decoro. No 

entanto, considerando a sua localização já isolada no setor de uso 

íntimo, a passagem pode indicar uma medida para evitar as 

‘emanações‘ vindas do cômodo, já que é sabido as dificuldades 

em obter um bom isolamento nas instalações sanitárias da época 
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Fig. 108 – O quarto de vestir era território de domínio feminino, onde a 
mulher recebia as amigas ou escrevia a suas correspondências. Fonte: 
Augusto Malta, sem título, c. 1920 ( in SEVCENKO, 2004, p.507). 

 

                
 

Fig. 109 – O quarto de vestir aparece em vários projetos da Praia Cmprida, 
notadamente aqueles de padrão médio ou alto. Fonte: Ref. 844.17- dec. 1920 
/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
 
             

 
Fig. 110 – Quarto de vestir do Palacete de D. Maria Gertrudes de Faria, 
com a penteadeira e a mesa de apoio que substituía a escrivaninha.  (São 
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Paulo- SP). Fonte: Revista A&D, nº 211, São Paulo, Ed. Abril, 1997, p119 / 
acervo pessoal de Renato Alves Junior. 

                                  
 

Fig. 111 – O toilette era outra denominação também utilizada para designar 
o quarto de  uso feminino.  Fonte: Ref. 831.17- dec. 1920 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

Fig. 112 – Quarto de toilette, ambientado com uma pequena sala, onde se 
pode ver o guarda-roupa com o espelho de corpo interior e a penteadeira, 

meio escondida. Fonte: Revista A CASA, jun. 1925, n.º 14,  p. 21 / acervo 
pessoal do Prof. Olínio G. Coelho, 2004. 

 

Fig. 113 – Dormitório em residência construída em Petrópolis. Fonte: 
Revista A CASA, jun. 1925, n.º 14,  p. 21 / acervo pessoal do Prof. Olínio G. 
Coelho, 2004. 
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Fig. 114 – Propaganda da época mostrando a mobília ideal para um 
dormitório. Fonte: Revista A CASA, maio 1925, n.º 13,  p. 07 / acervo 
pessoal do Prof. Olínio G. Coelho, 2004. 

                    

Fig. 115 – A presença de apenas um quarto é exceção e pode ser encontrada 
em alguns poucos projetos, notando a presença de duas salas como 
privilégio à área de uso social. Fonte: Ref. 907.19- dec. 1920 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
 

              

Fig. 116 – Em um único projeto aparece a denominação de “quarto de 
cama”, ao invés do tradicional dormitório. Fonte: Ref. 1589.32- dec. 1930 / 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 117- A presença de um dormitório isolado dos demais, ligado à área de 
uso social e não, ao uso íntimo no pavimento superior,  permite concluir 
sobre a existência de um quarto especialmente destinado a  hóspedes.  
Fonte: Ref. 683.14- dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
 
 

                   

Fig. 118 – O cômodo sanitário completo é o mais comumente encontrado na 
área de uso íntimo. Fonte: Ref. 2075.42- dec.1930 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005.  

                    

 Fig. 119 – A existência de cômodo com chuveiro, ou seja, com destinação 
exclusiva para banho junto ao banheiro completo não era uma solução 
usual nos projetos da Praia Comprida. Fonte: Ref: 1774.36- dec. 1930 / 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005.  

                                    

Fig. 120 – Mesmo quando o banheiro é abrigado no setor íntimo, isolado no 
segundo pavimento, ainda assim é possível encontrar uma passagem isolada 
do hall, fazendo crer que o sistema de instalações sanitárias ainda não 
permitia o isolamento total dos odores emanados do compartimento 
sanitário. Fonte: Ref. 800.16- dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 
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(Fig. 121). Eventualmente, uma rouparia também poderia ser 

encontrada nesta área. 

 

Nas casas térreas, a localização da peça sanitária tem soluções 

mais diversificadas. Quando a setorização funcional se faz 

presente, o que é raro, os banheiros são resguardados dos 

cômodos sociais por uma passagem para a qual os quartos 

também se defrontam (Fig. 122). Neste bloco de uso íntimo, as 

atividades diárias poderiam ser desempenhadas com 

tranqüilidade, sem sobressaltos e inconvenientes. Outra solução 

permite a adoção da proposta anterior, porém agregando também 

o acesso à cozinha, criando então um bloco de uso misto 

independente do setor social (Fig. 123). No entanto, a solução mais 

usualmente adotada é aquela onde o banheiro e a cozinha estão 

ligados a uma circulação comum57. 

 

Vale destacar a simulação de cômodo com suíte pela interligação 

entre o quarto e o banheiro, através de uma segunda porta. 

Obviamente, o emprego de duas portas para acesso ao mesmo 

banheiro prejudica o aproveitamento do cômodo pelo desperdício 

com circulação interna, mas sem dúvida possibilita maior conforto 

ao usuário do dormitório ( 

Fig. 124). 
                                                           
57 Este tema será tratado no próximo item, 3.3.1.d.. 

No outro extremo do conforto, ou da falta dele, se registra uma 

residência térrea projetada na década de 10 onde o banheiro é 

inexistente (Fig. 126). 

 

Fig. 121 – Representação de um banheiro em propaganda na Revista 
Architectura. Fonte: Architectura, n. 01, jun. 1929, p. 09. Acervo Coleções 
Especiais/ Biblioteca Central / UFES. 
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Fig. 122- Bloco de uso íntimo onde o banheiro já se encontra isolado da 
cozinha, resguardado junto aos cômodos de uso íntimo. Fonte: Ref. 1095.22-
dec. 1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

                

Fig. 123- O banheiro poderia abrir para uma passagem compartilhada 
pelos setores de suo íntimo e de serviços, isolado do bloco de uso social.   
Fonte: Ref. 907.19- dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

                        
 

Fig. 124- A presença de duas portas para acesso ao banheiro supõe a criação 
de uma espécie de suíte ‘reversível’. Fonte: Ref. 1236.25- dec. 1930 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
De uma forma geral, o setor de uso íntimo é composto pelos 

quartos, dormitórios e banheiros. Na grande maioria dos 

exemplos, não há um setor isolado, de maneira que os quartos se 

ligam diretamente a uma sala que funciona como cômodo de uso 

social e espaço de distribuição.  

 

Na área íntima, junto ao quarto principal, é possível encontrar o 

quarto de vestir, designação que poderia mudar para vestiário ou 

toilette, sendo uma referência do antigo boudoir, o cômodo social 

para senhoras que migrou para o universo tranqüilo da intimidade 

do quarto.  Da mesma forma, nos projetos do Jardim América era 
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comum a presença deste compartimento, migrado para o uso 

íntimo para maior conforto e privacidade das mulheres. 

 

Embora predominem as residências de dois ou três pavimentos, 

há registros de casa com 4 quartos e, no oposto, com apenas 01 

dormitório. Comparativamente, se observa que, mesmo nas 

residências consideradas de padrão alto pelos parâmetros 

traçados neste trabalho, ainda assim as casas da Praia Comprida 

apresentam dimensões modestas para algumas residências do 

Jardim América, que poderiam chegar a ter sete dormitórios, 

conforme destaca Wolff (2001, p.157). 

 

Os banheiros, de forma geral, eram localizados junto ao setor de 

serviços, exceto nas residências de dois pavimentos, quando o 

banheiro social era geralmente deslocado para o pavimento 

superior. Em comparação com as casas de dois pavimentos de 

Jardim América, cujos banheiros ficavam no térreo, as 

construções da Praia Comprida ofereciam a vantagem de localizar 

o banheiro completo no segundo pavimento, junto aos quartos, 

favorecendo o conforto, a higiene e a privacidade. Vez por outra, 

um lavabo poderia ser inserido na andar térreo. Ou mesmo o 

banheiro completo - banheira, chuveiro, bacia sanitária, bidê e 

lavatório - poderia ser mantido aí, contando apenas com um w.c. 

no pavimento superior, porém esta não era a solução comum.  

A falta de uma definição precisa dos limites dos setores funcionais 

acarreta uma indefinição quanto à localização precisa do 

compartimento sanitário, que é tratado então de acordo com a 

proximidade que apresenta em relação aos demais cômodos. 

 

d. LOCAIS DE LIMPEZA E TRABALHO: O ESPAÇO 

DOS SERVIÇOS 

[...] os velhos fogões á lenha, que deixavam 
enegrecidas as paredes e telhas-vãs das 
cozinhas antigas, foram aos poucos substituídos 
por fogões aquecidos a carvão.[...] a partir daí, 
vemos, principalmente nas casa operárias, 
cozinhas cada vez menores.(LEMOS, 1989, P. 
88) 

O coração da casa parece palpitar na área dos fundos: a cozinha 

é o cômodo que mais cedo está ativo. O bloco de serviços 

invariavelmente ocupa a porção posterior da residência e o 

cômodo de acesso normalmente é a cozinha ou a copa, 

remetendo aos novos costumes relatados por Veríssimo e Bittar: 

 “com os novos materiais, a cozinha já não 
precisa ser tão isolada da casa como em 
partidos anteriores,onde se procurava afastar o 
calor e impedir a fumaça no interior das 
residências.[...] A cozinha vai ocupar  seu lugar 
determinado no organograma das novas casas. 
Ela deve ficar próxima aos quintais, no fundo da 
casa, porém dentro dela, com acesso fácil à sala  
de jantar das casas mais ricas ou à copa das 
casas de classe média.”(1999, p.112) 
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Fig. 125 – Banheiro completo, com todo o conforto proporcionado pelos 
equipamentos modernos. Fonte: Revista A Casa, n. 09, jan. 1925, p. 03 – 
acervo Prof. Olínio G. Coelho, 2004. 

 

Fig. 126- Na década de 1910, destaca-se a aprovação de uma residência onde 
não há previsão de banheiro no corpo da casa. Fonte: Ref.113.03- dec. 1910 
/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

A cozinha era, por ordem, o reino feminino, já que a mulher do 

início do século deveria, obrigatoriamente, exercitar com destreza 

os seus dotes e conhecimentos domésticos: 

A mulher que estuda parece abdicar dos deveres 
domésticos [...] toma uma posição falsa de 
desconfiança para a sociedade, que geralmente 
a julga inapta para exercer o elevado sacerdócio 

do lar [...] Ser BOA DONA DE CASA, no entanto, 
deve ser uma qualidade intrínseca da alma 
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‘feminina’, não importando se de uma doutora ou 
de uma engomadeira [...] (Revista Feminina, 
dez. 1921, apud SEVCENKO, 2004, p.402) 

Os deveres do lar, ainda que exaustivos deveriam ser cumpridos 

com satisfação e eficiência, ainda que significasse empunhar um 

ferro de passar roupas que, aquecido a brasa, chegava a pesar 

entre três e cinco quilos (RYBCZYNSKI, 1997 apud SEVCENKO, 

2004, p.414). Segundo aponta Bosi, um terno de linho exigiria, no 

mínimo, cinco ferros previamente aquecidos para que o serviço 

fosse executado com eficiência (apud SEVCENKO, 2004, p.414). 

 

Os avanços ‘tecnológicos’ foram consideráveis neste período. A 

substituição do fogão a lenha pelos fogões a carvão, gás ou 

elétricos, a invenção da geladeira, os aspiradores de pó e o ferro 

elétrico; tudo isso lançou seus reflexos sobre o cotidiano das 

donas-de-casa (Fig. 127). Aliado a este fato some-se as melhorias 

urbanas que levaram a água encanada e a eletricidade aos lares, 

provocando mudanças significativas nos espaço doméstico. Estas 

novidades permitiram que prevalecessem os conceitos de higiene, 

onde a cozinha “[...] foi se limpando, se clareando e permitindo 

que a classe média fosse ali superpondo funções” (LEMOS, 1978, 

p.201). De qualquer maneira, o processo de adaptação ao uso 

destes aparelhos domésticos demandou certo tempo, contando 

ainda com o fato de que o acesso a estes serviços urbanos e aos 

novos equipamentos ainda era privilégio de poucos, 

principalmente no distante Arrabalde da Praia Comprida. 

 

Na trajetória das modificações do setor de serviços, a cozinha 

ocupa lugar de primeira importância. No período colonial, este 

cômodo se mostrava como uma ‘verdadeira indústria de 

alimentos’, onde a mão-de-obra escrava preparava as refeições 

para a não-pequena família do senhor, à qual se somavam 

‘visitantes, agregados, empregados e até mesmo o contingente de 

escravos’. O calor e a fumaça produzidos pelo fogão a lenha 

determinou o descolamento deste cômodo, ficando como um 

anexo  ao corpo principal da residência (VERISSIMO e BITTAR, 

1999, p.109). 

 

A instalação de indústrias de beneficiamento de alimentos 

propiciou novos costumes no que diz respeito à culinária, 

refletindo também no espaço de serviço. Artigos como a banha de 

porco, o queijo e a manteiga, o refinamento do açúcar mascavo, 

pães variados e biscoitos, cereais como o arroz que era 

descascado com apiloamento, e até as massas como o macarrão, 

todos este produtos passaram para a produção industrial. Decerto 

não deixaram de ser fabricados em casa por completo, posto que 

os alimentos industrializados em geral eram mais caros do que a 

produção caseira, mas tiveram papel definitivo no agenciamento 
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espacial do setor de serviços (LEMOS, 1989). Diminuídas as 

tarefas realizadas na cozinha, o espaço pôde ser reduzido e 

adaptado às novas exigências programáticas. 

 

 

Fig. 127 – A substituição do fogão a lenha pelo fogão a gás ou elétrico, ou 
mesmo a carvão, propiciou maior higiene na cozinha. Fonte: A Casa, n. 01, 
out. 1925, p.23 – acervo Prof. Olínio G. Coelho, 2004. 

 

Descendo os degraus das possibilidades aquisitivas do 

proprietário, a casa era paulatinamente despojada dos cômodos 

‘supérfluos’, resultando em soluções onde a habitação era 

reduzida aos espaços estritamente necessários: ”Num extremo, 

passou a existir a chamada casa operária e o cortiço e, no outro, 

o palacete.  A diferença principal entre elas residia no fato de que 

na casa de luxo não havia superposição de funções”  (HOMEM, 

1996, p.125). 

 

Minimamente, o bloco de serviços é composto pela cozinha e um 

banheiro, dispostos frente a frente. Raramente se comunicam 

diretamente (Fig. 128) pois, por questões de higiene, a Lei nº 

276/26  já determinava a impossibilidade de ligação direta entre 

estes cômodos, que passam a ser intermediados por uma 

pequena passagem.  

 

À medida que a área construída permite, esta passagem adquire 

autonomia, se transformando na copa. Ainda que de diminutas 

proporções, é considerado um espaço imprescindível, como 

medida de decoro e prova de boa etiqueta. Este assunto é tratado 

em artigo da revista A Casa, onde dispondo sobre a distribuição 

dos cômodos na habitação econômica: “A copa interpõe-se entre 

a sala de jantar e a cosinha, de modo a impedir o devassamento 

desta”, e dispondo sobre seus equipamentos, informa que nela se 
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encontra “um filtro Pasteur na parede e uma e pia de pedra 

marmore egual á da cosinha”  (n.12 ,maio 1925, p.9). 

 

Esta copa ‘embrionária’ ainda é quase uma circulação, ainda que 

por vezes abrigue um lavatório (Fig. 129), mas apenas sugerindo a 

origem do cômodo que posteriormente viria a adquirir maior 

autonomia (Fig. 130 e Fig. 131). Esta não era uma solução local, 

marcando presença nas revistas especializadas da época (Fig. 

132).  

 

Lemos associa a origem da copa ao armário de mesmo nome que 

anteriormente era situado no corredor e utilizado para guardar 

desde utensílios até frutas por amadurecer, “e mais uma 

infinidade de coisinhas do trivial, do dia-a-dia sem muitos 

horizontes” (1978, p. 132). A presença da copa seria uma 

apropriação popular deste espaço existente no palacete, local 

onde as copeiras lavavam os utensílios utilizados nas refeições e 

onde a pajem alemã preparava a papinha do recém-nascido. 

Possivelmente, seria o citado ‘service’ dos palacetes paulistas 

que, segundo o mesmo autor, era o cômodo aonde chegava a 

escada que interligava a cozinha no porão e a sala de  jantar no 

térreo, sendo um cômodo sucedâneo da copa (1989, p.68). 

 

Adotada pelas famílias de classe média, passou a abrigar as 

refeições rápidas, realizadas pelos integrantes da família em 

horários desencontrados. É provavelmente cumprindo esta 

trajetória que, na Praia Comprida, este compartimento se descola 

parcialmente do bloco de serviço, tem suas dimensões ampliadas 

e assume maior autonomia (Fig. 133), aproximando-se dos 

ambientes sociais, e mais especialmente da sala de jantar. Nos 

projetos com ambientes mais especializados, a copa cede lugar à 

sala de almoço (Fig. 134) , coexistindo com a sala de jantar e 

configurando um espaço de permanência mais restrito ao dia-a-

dia familiar nas residências de maior porte. Aos poucos, a sala de 

almoço é valorizada e assume papel determinante no cotidiano 

familiar, reservando à sala de jantar uma função hierarquicamente 

mais valorizada, mais afim a jantares e ocasiões especiais(Fig. 

135). 

  

Todo o luxo e ostentação dos palacetes escondiam ainda alguns 

costumes incompatíveis com o refinamento que se exibia, dada a 

sua estreita ligação com os hábitos ainda coloniais. Embora 

pudessem contar com banheiros completos, com aquecedores a 

gás e banheiras, quando então o banheiro se uniu ao cômodo da 

latrina, ainda assim permaneciam os urinóis guardados nos 

criados-mudos dentro dos dormitórios. No Palacete do arquiteto 

Ramos de Azevedo, o banheiro completo contava ‘com peças 
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fixas e semicúpio58, novidades para a época” (Fig. 137), esclarece 

Homem (1996, p.173). 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 128 – A comunicação direta entre a cozinha e o banheiro é rara nas 
soluções distributivas na Praia Comprida. Fonte: Ref. 057.02- dec. 1920 / 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

                                                           
58 Banhos de imersão ou banho de assento, praticados em bacias ou banheiras 
próprias para tal. 

                        

Fig. 129 – O programa das casas operárias demonstrava a intenção de 
máxima economia sem prescindir dos dispostos legais mínimos de 
salubridade. Fonte: Ref. 1120.23-dec. 1930 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
Fig. 130 – Algumas vezes, a copa pode assumir a conformação de um 
ambiente, ainda que de  dimensões diminutas. Fonte: Ref. 1242.25- dec. 
1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005 
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Fig. 131 – Mesmo na década de 1920, a copa poderia compor o programa 
como compartimento independente, com dimensões proporcionais à cozinha 
e função diferenciada daquela de simples circulação. Fonte: Ref. 789.16- 
dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005 

 

Ainda eram onerosos os custos com tubulações e peças 

sanitárias nas primeiras décadas do século XX. Daí a sua 

presença constante, mas tímida nas residências da Praia 

Comprida, que geralmente contavam com apenas um banheiro 

completo59, mesmo nas casas de padrão alto (Fig. 138).  

 

 

 

                                                           
59 Contando com vaso sanitário, bidê, chuveiro, banheira e lavatório. 

 

 

         
 

 

 

Fig. 132 – A copa como espaço de transição entre o setor de serviço e o 
social era comum aos projetos veiculados nas revistas especializadas. Fonte: 
A Casa, n. 11, mar. 1925, p.11 – acervo Prof. G. Coelho, 2004. 
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Fig. 133- Ao ampliar as dimensões, a copa começa a definir a função que  
posteriormente desempenharia ao ser elevada a sala de almoço. Fonte: Ref. 
1338.27- dec. 1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

                           

Fig. 134- Em algumas residências de padrão alto, a copa era substituída 
pela sala de almoço. Fonte: Ref .1774.36- dec. 1930 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

                            

Fig. 135 – Neste projeto, a sala de almoço, no setor de serviços, recebe o 
convívio familiar durante as refeições, resguardando à sala de jantar um 
papel social de maior destaque. Fonte: Ref. 800.16- dec. 1920 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
Quando ligada ao setor de serviços, a peça sanitária se comporta 

de forma similar àquelas já anexadas à área íntima60. Nas 

habitações de dois pavimentos, em geral se mantém o banheiro 

completo junto à área íntima, no segundo piso, sendo ele 

complementado pelo w.c. no pavimento térreo. Com esta solução, 

comum para a época,  “consolidava-se a tradição de o banheiro 

ser íntimo, vedado a estranhos, constituindo-se grave falta de 

educação solicitar permissão para usar o banheiro das casas 

visitadas” (VERÍSSIMO e BITTAR, 1999, p.103). 

                                                           
60 Ver item xxx deste trabalho. 
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É interessante assinalar a utilização de um cômodo exclusivo para 

chuveiro, com acesso externo, indicando sua possível destinação 

para uso da empregada doméstica, mas destacando a 

possibilidade de que este cômodo favorecesse a limpeza rápida 

dos moradores e seus apetrechos ao retornar da praia (Fig. 136). 

   

As dependências de empregada, ou de criada (conforme 

designados em planta baixa), estão presentes em vários projetos, 

mas não constituem regra geral e nem mesmo uma maioria. 

Lemos (1989, p. 68) credita  a origem do quarto da “criada”(sic) à 

última década do século XIX, localizado no interior da residência 

junto à cozinha, obviamente fruto da necessidade de contar com 

serviçais após a abolição da escravatura.  

 

Para o quarto de empregada, nos projetos aprovados durante a 

década de 1920, é mais comum a presença da peça simples, 

contando somente com um dormitório cujo acesso é realizado 

pelo interior da residência, sem um banheiro claramente  

destinado para tal fim (Fig. 139). Em menor quantidade, pode ter 

acesso externo, independente, e ainda contar com um banheiro 

próprio.  

 

Na década de 1930, no entanto, se estabelece a prática de 

criação de um pequeno banheiro conjugado ao quarto cujo 

acesso independente é realizado pelo exterior da residência  (Fig. 

140).  

 

A criação de um bloco totalmente independente num corpo 

descolado do edifício principal raramente foi encontrada, se 

configurando como uma solução pouco comum (Fig. 141). Esta 

construção isolada nos fundos do quintal, a edícula, seria 

segundo Lemos (1978, p.142), uma evolução das antigas 

cavalariças, agora substituídas pelas garagens, que passaram a 

agregar o ”quarto de empregada, instalação sanitária, lavanderia, 

depósitos” além da garagem propriamente dita. 

 

Também nas casas de Jardim América as dependências 

poderiam se localizar no quintal, mas foi necessário esperar uma 

certa popularização do automóvel para que as residências menos 

abastadas adotassem esta solução de maneira mais efetiva, 

(WOLFF, 2001, p.158): “Trata-se do partido em que a garagem 

localiza-se nos limites dos fundos  e do recuo lateral do terreno, 

com uma área de serviços contígua e um ou dois quartos de 

empregados sobre ela”. 

 

Esta seria uma solução “eminentemente nacional”, afirma Lemos, 

não havendo quaisquer referências sobre a adoção desta solução 

na arquitetura residencial de outros países (1978 p.142). 
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A presença da garagem é incomum nos projetos da década de 

1920, surgindo com maior freqüência nos anos de 1930. Muitos 

projetos específicos para construção da garagem são aprovados 

neste período, além de algumas casas onde este compartimento 

já está inserido no projeto em si. Podem aparecer como parte 

integrante do corpo da residência, como compartimentos laterais 

geminados ao corpo da casa ou como corpo totalmente 

independente. 

 

Em raríssimas ocasiões há um espaço identificado como 

lavanderia, aberto e coberto (Fig. 142), sendo mais comum a 

instalação de um simples tanque junto à escada de acesso 

secundário, protegido por um telheiro. Este tanque cumpre, na 

verdade, uma determinação do Código de Posturas, pela Lei 276 

que, no sentido de garantir a salubridade impedindo a infiltração e 

a estagnação das águas, obriga à construção de tanques 

abrigados e instalados sobre base em solo cimentado onde a 

devida inclinação permita o rápido escoamento das águas 

servidas. Enfaticamente, afirma o Código de Posturas que a 

lavagem de roupas nas habitações não será permitida de outra 

forma, “sendo terminantemente vedado o emprego de tinas” 

(1926, p.151, grifo nosso). Neste sentido, justifica a presença do 

tanque externo, sugerindo ainda o costume predominante de 

lavagem da roupa sem a utilização de água corrente. 

Alguns compartimentos podem, ainda, complementar o setor de 

serviços, eventualmente.  O quarto de costura, por exemplo, que 

tem localização variada conforme o projeto, migrando da área 

íntima à social, mas normalmente localizado junto ao setor de 

serviços. Vale assinalar que, nos projetos analisados, somente na 

década de 1930 este cômodo passa a integrar o programa 

funcional das residências (Fig. 143). 

 

Outro compartimento surgido em fins do século XIX e não 

estranho aos projetos analisados é a despensa que, embora não 

seja uma regra geral, tem uma certa constância e pode ser 

encontrada já em projeto da década de 10, sempre com acesso 

interno, chegada à cozinha ou à copa.  

 

Ainda, o depósito de malas integrado ao corpo da residência é 

raramente encontrado. Possivelmente, seria mais comum em 

corpo separado da casa, mas “tais dependências nem sempre 

eram desenhadas nos projetos originais, especialmente na 

década de 1920, quando não eram objeto de cuidados especiais 

de planejamento”, afirma Wolff (2001, p.158). Segundo a mesma 

autora, “ numa época em que as viagens eram feitas em navios, 

os baús-malas de fato mereceriam espaço previsto para seu 

armazenamento”. 
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Fig. 136 – O chuveiro com acesso externo pode indicar a destinação como 
casa de veraneio. Fonte: Ref. 1596.32- dec. 1930 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 137 – Banheiro do Palacete de Ramos de Azevedo, com banheira, 
chuveiro e semicúpio. Fonte: HOMEM, 1996, p.150. 

                

Fig. 138 – As residências apresentavam somente um banheiro completo. 
Fonte: Ref.1875.38- dec. 1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 
 
 
 
 

                                       
 

Fig. 139 – Em geral, o quarto da criada era localizado próximo à cozinha, 
integrado ao corpo da construção. Fonte: Ref. 753.16- dec. 1930 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 140  - O quarto de criada poderia se r composto com w.c. , tendo o 
conjunto acesso independente. Fonte: Ref. 912.19- dec. 1920 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 
 

                                       

Fig. 141 – Alguns projetos optavam pela edícula como solução para abrigo 
de craidos. . Fonte: Ref. 844.17- dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 

                             

Fig. 142 – O tanque sob o telheiro, solução comumente adotada, poderia ser 
substituído por uma lavanderia, espaçosa e  integrada ao corpo da casa. 
Fonte: Ref.800.16- dec. 1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
 
 

                   
Fig. 143 – O quarto de costura aparece na década de 1930, integrando ora o 
seotr de serviços,ora o setor de uso íntimo. Fonte: Ref. 1893.38- dec. 1930 / 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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No centro deste setor de serviços, a cozinha é submetida às 

maiores transformações. Em fins do século XIX, alguns palacetes 

paulistas já apresentavam as cozinhas próximas aos padrões 

modernos, como a chácara do Carvalho, propriedade do 

Conselheiro Antonio Prado, que contava já com as paredes 

revestidas com azulejo branco e um grande fogão a gás, 

substituindo o de lenha (HOMEM, 1996, p.149). Diante da típica 

especialização funcional dos espaços, o setor de serviços é 

expandido, contando com despensa, adega, copa, dependências 

de empregados e, já em meados do século, com a peça sanitária. 

Incorporado ao volume principal da residência, o bloco de 

serviços passa a compor o corpo do edifício. 

 

Após libertos os escravos, os palacetes da elite cafeeira 

continuaram a manter uma criadagem ainda extensa61, a fim de 

dar conta da intensa vida social, da educação das crianças, dos 

cardápios variados e dos costumes importados do Velho Mundo. 

Conforme pôde apurar, Homem esclarece que cardápio era bem 

variado na Chácara do Carvalho, “[...] de preferência à brasileira, 

mas servido à francesa” ( 1996, p.155). Conforme pôde apurar, 

Homem esclarece que o cardápio era bem variado na Chácara do 

                                                           
61 No Palacete do Barão de Piracicaba, em São Paulo, por volta da Primeira 
Guerra, haviam dezessete criados que ficavam sob o comando de um mordomo 
italiano (HOMEM, 1996, p.93). 

Carvalho, “[...] de preferência à brasileira, mas servido à francesa” 

(1996, p.155). 

                                      

Fig. 144 – O depósito de malas não é comum, mas também poderia compor 
o porgrama do setor de serviços. Fonte: Ref. 1890.38- dec. 1930 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

O setor de serviços poderia ser desdobrado em cozinha, copa, 

sala de almoço e a sala de refeições das crianças, refeitório, 

despensa, adega, por exemplo, além dos compartimentos 

destinados à criadagem.  Assim, a abolição da escravatura, a 

ascensão da elite cafeeira e a importação de produtos 

industrializados criaram ambiente propício à adoção de costumes 

que se afinassem com os modos de vida europeus, ou melhor 

dizendo, franceses. “Fala-se francês, come-se à francesa, veste-
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se à francesa [...]”, comentam Veríssimo e Bittar (1999, p.63) 

sobre esta sociedade burguesa. Estes fatores tiveram rebatimento 

direto no agenciamento e no dimensionamento dos espaços. 

 

À imagem do que acontece no panorama nacional, os projetos da 

Praia Comprida apresentam maior especialização funcional à 

medida que as posses do proprietário permitiam a construção de 

residências com maior área construída. E se estavam distantes 

dos palacetes suntuosos dos barões paulistas do café, nas casas 

de padrão alto o programa do bloco de serviços demonstra 

claramente a adoção de soluções que buscam a funcionalização 

dos espaços e se destacam nos universo composto pelos demais 

projetos da Praia Comprida. 

 

Em todos os projetos analisados, a localização do setor de 

serviços invariavelmente se restringe à fatia de fundos da 

residência, integrando o bloco principal da construção. Se eram 

similares na localização espacial em relação à planta baixa, eram 

bem distintos na composição dos espaços que lhe davam corpo. 

 

De forma geral, as residências de padrão alto tinham o setor de 

serviços composto por cozinha, copa ou sala de almoço, 

despensa e sanitário. A partir daí, este setor era enriquecido pela 

agregação de outros cômodos, de acordo com as necessidades 

da família.  

 

No entanto, se o espaço da cozinha se multiplica e compartimenta 

a fim de atender de maneira mais específica a cada função, sua 

localização permanece inalterada em relação ao lote e à 

construção em si. Permanece nos fundos da residência, apartada 

da área de uso social, primeiramente por uma pequena 

circulação, que se transformaria em minúscula copa que, 

ampliada, se transforma em sala de almoço interposta entre a 

cozinha e os cômodos socialmente mais valorizados. 

As possibilidades eram imensas. Os fogões a gás e elétricos 

prometiam maravilhas em questão de economia e higiene. Os 

aspiradores de pó e aquecedores a gás, e a espetacular 

geladeira, capaz de substituir definitivamente “as pedras de gelo 

[que a classe média guardava] em caixas ou armários forrados de 

folhas de flandres”, recorda Lemos (Fig. 145) ; mas isto, a 

geladeira, “só a partir de 1934” (1978, p.148)62. Estas mudanças 

influenciariam os hábitos da sociedade das primeiras décadas, 

mas não totalmente, já que o acesso a estes bens estava 

                                                           
62 Esta informação se confirma no depoimento de Hélida Lima Herkenhoff que 
se recorda da carroça do entregador de gelo e, até início da década de 1940, 
ainda não possuía uma geladeira elétrica.(entrevista à autora, 01/06/2006) 
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subjugado à oferta de infra-estrutura adequada e à capacidade 

financeira do proprietário. 

 

 
 

 

 

Fig. 145 – Observar o espaço destinado à guarda do gelo, próximo ao bar na 
sala, ainda na década de 1930. Fonte: Ref.1890.38- dec. 1930 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

Se na casa dos mais abastados a especialização funcional se 

desdobra em compartimentos específicos, no sentido inverso, ou 

seja, na descida da escala social, a multifuncionalização espacial 

é a regra, a saída única para o desenvolvimento das tarefas 

cotidianas. 

 

Ainda assim, as mudanças forma significativas no que tange os 

compartimentos onde a manutenção da higiene e da salubridade 

eram mais prementes e deveriam ser observadas mais de perto. 

Os banheiros e cozinhas recebem tratamento especial, com 

materiais impermeáveis e de fácil limpeza, estando presentes em 

todas as residências, constando mesmo nos programas mínimos 

das residências populares para operários. Não mais a ‘casinha’ no 

fundo quintal, o banheiro com latrina é parte obrigatória do 

projeto, ainda que os hábitos ainda estejam um tanto arraigados a 

costumes típicos rurais, mesmo que em certa conta impostos 

pelas limitações da Praia Comprida ainda em processo inicial de 

consolidação. 

 

Nesta trajetória de aprimoramento do conforto no cotidiano, a 

copa passa de corredor a sala de almoço, se destacando entre os 

cômodos que despontam diante das novas necessidades e 

alternativas. Ao contrário, a cozinha permanece com sua projeção 

de espaço de fundamental importância, porém que não poderá 
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compartilhar da vida social. Permanece escondida, aos poucos 

afastada da sala de jantar, mais afim ao quintal do que 

propriamente ao centro das atividades socialmente valorizadas. 

 

Também o quarto da criada tem seu espaço valorizado, 

comparativamente a períodos anteriores. Ela co-habita com a 

família, ainda que algumas vezes seu quarto tenha acesso 

externo, independente, mas ela está no corpo da casa, está 

dentro do corpo. Isto porque as edículas não são constantes na 

Praia Comprida, ao menos não aparecem representadas. Talvez 

a partir da década de 1930, com a melhoria das vias de acesso ao 

bairro e maior aquisição de automóveis, começassem a surgir de 

maneira mais intensa, mas ainda não eram significativas no 

contexto geral dos projetos analisados. 

 

3.3.3. Dimensões dos compartimentos 

 

Ainda que consideradas de extrema importância, a correta 

distribuição dos cômodos e a adequada localização das portas 

não garantiriam o conforto e a funcionalidade do espaço. A 

dimensão dos compartimentos era tema digno de matéria nas 

páginas da revista A Casa. As críticas do engenheiro Braz Jordão 

figuram no artigo ‘A disposição interna das habitações’ (set, 1925, 

nº. 17, p.13), ao relatar um certo desconforto que às vezes se 

sente ao penetrar em determinados compartimentos, ora causado 

pela má distribuição do mobiliário, ora fruto da precária iluminação 

do ambiente.  Isentando a dona da casa da responsabilidade pelo 

“defeito”,  explica: 

  Em relação ás diminutas 
proporções dos aposentos, quem não tem 
quartos de dormir tão pequenos, que mais 
parecem infectos cubículos de feras do que 
mesmo compartimentos destinados á 
permanência de um ser humano; salas de jantar 
que só têm espaço para algumas cadeiras e 
uma pequena meza; banheiros, com a pomposa 
denominação de salas de banho, e que mal 
acommodam uma banheira de creança. 

Tampouco ao arquiteto cabe a culpa, reforça Jordão (A Casa, set. 

1925, nº 17, p.15), já que o proprietário interfere sem parcimônia 

na atividade do profissional: 

Este [o proprietário] quando procura o architecto, 
ou traz já um croquis – e sobre o qual não 
admite a menor alteração, naturamente[sic] 
porque se julga infallivel, - ou, então, determina o 
programma que deve ser seguido, 
estabelecendo, porem, o preço maximo. Quer na 
primeira, quer na segunda hypothese, deante da 
sua intransigência, o architecto nada pode fazer, 
a não ser que queira fechar o seu escriptorio. 
(set, 1925, nº. 17, p.14), 

É então que o engenheiro sugere uma pequena tabela com as 

dimensões mínimas de alguns cômodos principais, conforme 

segue: 
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Aposentos Pequenos (m2) Médios (m2) Grandes (m2) 

Salões - 15 a 25 25 a 40 

Salas 10 a 14 14 a 20 20 a 30 

Dormitórios 8 a 12 12 a 16 26 a 30 

Vestiários 6 a 8 8 a 11 11 a 20 

Gabinetes 5 a 8 8 a 10 10 a 15 

Quadro 3 – Dimensões dos compartimentos. Fonte: A Casa, set. 1925, nº 17, 
p.15. 

 
 Admitida a coerência dos padrões expostos, a aplicação destes 

aos projetos em análise revelou a predominância de cômodos de 

pequenas dimensões, seja para os dormitórios, como para as 

salas e o gabinete. Ainda para as casas ora classificadas como de 

padrão alto, em geral os cômodos são de pequenas dimensões, 

contrariando uma orientação do engenheiro civil A. Segadas 

Vianna (A Casa, out.1925, nº. 18, p. 7), que no artigo “Dezoito 

pontos importantes para os que desejam comprar ou construir 

uma casa” destacava a preferência por  ”[...] poucos commodos e 

amplos, a muitos de dimensões exiguas”.  

 

Claro que há casas de padrão alto onde ao maior número de 

compartimentos soma-se também as dimensões adequadas, de 

tamanhos médio e grande. Porém, é inegável o predomínio de 

cômodos pequenos em geral (Tabela 10). Considerados os 

extremos, há compartimentos diminutos, onde a dimensão mínima 

prevista não é atendida; como também há exceções que superam 

o padrão considerado como grande. 

 

Em geral, os quartos são de tamanho pequeno e, curiosamente, 

por vezes são menores do que os quartos de vestir com os quais 

se comunicam. Aliás, vale destacar que o vestiário predomina 

com dimensão classificada como média ou grande.  

 

A sala de jantar aparece mais constantemente com tamanho 

médio, ao contrário da sala de visitas que normalmente é 

diminuta, em acordo com a sugestão que segue:  

A sala de visitas é, sem duvida,nas pequenas 
habitações, um dos commodos cuja importância 
é bastante secundaria, devendo ser reduzida ao 
mínimo possível,permittindo aproveitar o espaço 
assim economisado em outros aposentos de 
estadia mais prolongada[...].(A Casa, maio 1925, 
nº. 13,p.8). 

Nas residências da Praia Comprida, os cômodos ainda são 

pequenos se comparados aos padrões de Jordão (A Casa, set. 

1925, nº 17, p.15), por vezes mesmo diminutos. Mas a presença 

de algumas poucas, mas existentes, residências de padrão 
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superior onde a dimensão de um ou outro compartimento às 

vezes até mesmo supera o máximo estabelecido, permite concluir 

que nas décadas de 1920 e 1930, as residências primavam pela 

quantidade a despeito da dimensão dos compartimentos. 

 

A fim de favorecer o melhor aproveitamento dos ambientes a 

Revista A Casa sugere a adoção das bow- wyndows, a solução 

mais adequada para quem precisa aumentar o ambiente (Fig. 146 

e Fig. 148), especialmente aqueles com utilização mais constante, 

e que necessitam de maior área de circulação pela própria 

atividade que abrigam:  

Quando se trata de compartimentos de ordem 
secundária, como gabinetes de estudo, salas de 
espera, etc., o morador ainda é capaz de 
sujeitar-se ao sacrifício, procurando, com hábeis 
disposições,arranjar os moveis de moda a 
ganhar espaço. Mas, em se tratando de uma 
sala de jantar, onde é necessário mais amplitude 
para a circulação livre em volta da meza, o 
problema ficará sem solução desde que se não 
procure um meio de augmentar as dimensões da 
sala. (A Casa, abr.1927, n. 36, p.19) 

Além das vantagens quanto ao ganho de espaço, a bow-window  

oferecia a possibilidade de desfrute do panorama externo, além 

de iluminação privilegiada para o cômodo onde se localiza. 

Embora as recomendações na revista privilegiem áreas de uso 

social, nos projetos da Praia Comprida é possível verificar a 

aplicação do artifício também nos quartos (Fig. 147 e Fig. 149). No 

entanto, ainda que a bow-window figurasse ainda como elemento 

estético valorizador da fachada, sua presença nos projetos da 

Praia Comprida é restrita a alguns poucos projetos. 

 

O predomínio de dimensões inferiores em área àquelas 

consideradas adequadas a cada compartimento, de acordo com 

os padrões determinados nas revistas, indica a tendência em 

privilegiar a quantidade de cômodos, subdividindo a residência 

ainda que isto signifique menor área por cada ambiente. Revela, 

portanto, a tendência na diversificação em detrimento da 

dimensão do compartimetno. 
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Fig. 146 – “Como, com pouco dinheiro, póde ser augmentada a sua casa”: 
artigo da Revista ‘A Casa’ recomendando o uso da  bow- window. Fonte:  A 
Casa, n. 36, abr. 1927,  p.19 / acervo Prof. Olínio G. Coelho, 2004. 

 

                     

Fig. 147 – Utilização da bow-window como solução para ampliação da área 
útil do quarto. Fonte: Ref. 997.20- dec. 1920 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 148 – Aproveitamento interno da bow-window ‘em estilo moderno”. 
Fonte: Architectura no Brasil, n. 23, ago. 1923, s.p., acervo Biblioteca 
FAU/UFRJ. 

 

                   

Fig. 149 – A presença da bow-window  visava ampliar o espaço, além de 
possibilitar melhor iluminação natural.  Fonte: Ref. 1776.36- dec. 1930 / 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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3.4. SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

Como temos observado, a cada grande era das 
manifestações arquitetônicas corresponde, sempre, 
uma série de descobertas e aquisições no terreno da 
técnica construtiva, provocados pelas condições 
sociais que não se satisfazem mais com os 
processos até ali adotados (MURGEL, Revista 
Arquitetura e Urbanismo, 1939, p. 373-374). 

Para o capixaba, o início do século XX não traz, exatamente, 

novidades significativas no campo das técnicas construtivas. Há, 

sim, a introdução de novos materiais cuja aplicação, determinada 

pelas normas edilícias, priorizava as questões referentes à 

salubridade, higiene e segurança. “Dentre as questões do campo 

objetivo, a que mais influencia, ou pelo menos, orienta o processo 

projetual, no período de 1890 a 1940, é, sem dúvida, o sistema de 

normas vigente”, afirma Almeida (1997, p.9), observando ainda 

que “o que se percebe, de forma geral, nos Códigos de Posturas, 

é uma excessiva preocupação com a salubridade e a higiene das 

edificações”. 

 

Almeida (1997) identifica os Decretos nº3 e nº37, datados de 1909 

e 1913, respectivamente, e a Lei nº 276 de 1926, como os 

documentos mais significativos do período no que diz respeito 

especificamente às disposições voltadas para as questões 

relativas à construção civil. Deste conjunto de normas, Almeida 

destaca ainda o Código de 1926 como o mais “amadurecido”. De 

fato, este Código é identificado por Derenzi (1995, p.183) como 

“[...] um trabalho de compilação dos códigos de São Paulo e Rio 

[de Janeiro], adaptado ao panorama capixaba [...]”, identificado 

seu papel na humanização da moradia e na implementação dos 

“[...] princípios rudimentares de segurança e de  higiene 

domiciliária[...]”. 

 

Vale ressaltar que, não gratuitamente, estes esforços de 

ordenamento edilício implementados em 1893, 1909 e 1926 

coincidem com os esforços empreendidos na administração de 

Moniz Freire (1892-1896), Jerônimo Monteiro (1908-1912) e 

Florentino Avidos  (1924-1927) frente ao Governo do Estado, 

visando a modernização e o embelezamento da capital em ações 

prioritárias de cunho higienista63.  

 

No que diz respeito à segurança na moradia, é fundamental a 

relação estabelecida com os materiais aplicados à obra. Partindo 

análise detalhada das normas supra-citadas, Almeida destaca a 

proibição na utilização de paredes divisórias em madeira, assim 

como de coberturas compostas por zinco, tabuinhas ou palha 

(1997, p.18). 
                                                           
63 A este respeito, ver o Capítulo 2 desta pesquisa. 
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Mais detalhadas são as recomendações quanto a materiais de 

aplicação estrutural e de vedação, inclusive no que diz respeito à 

composição dos mesmos: 

O tijolo deve ser produto da mistura de argila, 
silicocalcário ou argamassa de cimento; a areia 
deve ser de água doce granulosa e ângulos, não 
contendo argila e matéria orgânica; a madeira 
deve ser seca,s em nós buracos, fendas ou 
quaisquer defeitos que lhe possa diminuir a 
resistência; a cal deve ser extinta na obra; a 
argamassa  de feita de cal e areia ou cimento e 
areia, tolerando-se cal e saibro, desde que a 
quantia de argila seja pequena; as peças 
fundidas em aço elétrico, Martin ou Siemens 
Martin, devem ter estrutura homogênea, sem 
bolhas ou outros defeitos (Almeida, 1997, p.19) 

Vale notar que, no artigo 222 da lei nº276, é considerada a 

possibilidade de paredes não constituídas por alvenaria de pedra 

ou tijolos (1926, p.61), remetendo ao eventual uso da taipa-de-

mão ou pau-a pique e ao estuque, por exemplo, ainda nos 

primeiros anos do século XX. 

 

 Em artigo sobre casas econômicas, o engenheiro Braz Jordão 

(ago. 1925, nº 16, p.15) espelha bem este problema na época;  

 

Ninguém ignora que, com o emprego de 
materiais de inferior qualidade, obtem-se uma 
diminuição no custo. Neste caso, pode-se ter 
quando muito uma casa barata, mas, nunca, 

uma casa econômica, porque, no fim de pouco 
tempo, os reparos a fazer são de tal natureza 
que absorvem, quando não ultrapassam, a 
differença a maior  que se teria se, logo no inicio, 
se tivesse optado pelos materiaes de primeira 
qualidade. 

Este fato pode ser comprovado na aprovação de projetos de 

reconstruções, na Praia Comprida, que fazem referência à 

substituição de paredes de pau-a-pique que ruíram em função da 

fragilidade do material como também à execução de uma nova 

residência, a exemplo de um projeto64 cuja legenda indica a 

“adaptação de nova fachada e substituição de paredes de 

estuque por outras em alvenaria de tijolos.” 

 

Segundo relatos do projetista Joel da Escossia (entrevista à 

autora, em 1986), na década de 1920 não havia muitas olarias, 

[...] era uma ou outra. Então, começou-se a fazer 
os blocos de cimento. Servia bem para estrutura 
da casa, funcionava bem mesmo com traços 
baratos de 1:10 de cimento e areia, era 
prensado, a parede era elevada e segurava, não 
havia ... [vigamento?]. Logo depois, começaram 
a fazer tijolos e blocos vazados e mudou-se para 
isso (Atílio Furno tinha uma olaria, o sobrinho do 
Padre Elias tinha outra).  

Diz, ainda, que, por estas dificuldades, muitas residências eram 

construídas com o barro retirado das áreas alagadas da região, 

                                                           
64 O projeto em referência é o de nº1063.22, aprovado em 04/04/1930. 
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resultando em alvenaria de baixa resistência devido à água 

salobra típica dos terrenos de mangue. Aí, então, um dos fatores 

comprobatórios da real necessidade de exigir legalmente a 

aplicação de materiais construtivos mais resistentes como forma 

de garantir a segurança dos próprios moradores.  

 

Para os alicerces, o Código de Obras de 1926 exigia o emprego 

do granito, gneiss ou outra pedra resistente, com argamassa 

hidráulica(1926, p49). O proprietário poderia, ainda, optar pela 

utilização do concreto de cimento, pedra britada e areia, 

resultando em alicerce de menor profundidade.  

 

As pedras naturais eram encontradas com facilidade em todo o 

território da cidade, afirma Canal (2004, p.122), sendo muito 

utilizadas com material para estutura/fundação. Ao contrário, o 

uso do concreto era restringido pela necessidade de importação 

do cimento, seja de outros países ou de outras praças do território 

nacional, como Rio de Janeiro e São Paulo: 

No final do século XIX e início do XX, Vitória já 
pode contar com uma gama bem diversificada 
de materiais no mercado. A maioria é importada 
de outros países ou de outras cidades do Brasil, 
vindo através de vapores que desembarcam no 
porto de Vitória. (ALMEIDA, 1997, p.20)  

Some-se a este o fato de que, no Governo de Jerônimo Monteiro, 

o incentivo à ocupação da Praia Comprida resultou não somente 

na concessão de lotes com descontos de até 50% do valor, mas 

também permitiu a extração de pedras das jazidas do Estado 

(CAMPOS JÙNIOR, 1996, p.186).  

  

Nos projetos da Praia Comprida, a aplicação estética da pedra, 

deixada à mostra no embasamento das residências e contribuindo 

como elemento de composição da fachada, parece confirmar esta 

solução como a mais comumente adotada. No entanto, é preciso 

esclarecer que esta conclusão se firma na representação da 

pedra no desenho das fachadas, já que o material aplicado não é 

identificado textualmente pelo autor do projeto. De fato, Almeida 

(1997) cita que, não obstante a consolidação no uso do concreto 

na década de 1930, em fins deste decênio ainda é encontrada a 

fundação de pedra com apoio para a laje em cimento.    

 

A este respeito, vale ressaltar que raramente o projetista explicita 

o material utilizado, dificultando uma análise mais aprofundada 

dos sistemas estruturais adotados. Daí a necessidade de apoio  

em alguns poucos projetos aonde há indicação explícita sobre o 

tema. 

Quanto ao piso, a Lei nº 276 (1926, p.63-63) estabelece a 

obrigatoriedade de constituição de uma camada de asfalto ou 
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ladrilho cerâmico sobre calçada de pedra, ou então, de uma 

camada de concreto de cimento, a fim de garantir a proteção 

contra a umidade ascendente(Fig. 150). Quando de alvenaria, os 

pisos serão apoiados sobre uma camada de concreto sobre 

terrapleno, sobre lajes de concreto ou ainda, sobre abobadilhas 

com vigamento metálico. Ao que parece este procedimento já era 

discutido desde o início do século XX, como comprova a 

declaração de Chermont (1908, p.567-569 in CORREIA, 2004, 

p.32) no Primeiro Congresso Médico de Pernambuco, em 1908: 

“Para impedir que a umidade passe através das paredes, coloca-

se sobre os alicerces uma camada de um corpo de propriedades 

isolantes (asfalto, chumbo em lâminas, cacos de vidro, cimento 

etc.) É permitido também o piso em tábuas corridas sobre 

barrotes cobertos com piche e mergulhados em camada de 

concreto; ou ainda, a utilização de tacos, parcialmente imersos na 

camada isolante de concreto”.  

 

Os projetos indicam a maior freqüência na utilização da camada 

impermeabilizante com concreto de cimento, ou mesmo da laje de 

concreto, no pavimento ao rés do chão, mesmo em casas térreas, 

sendo usual esta solução durante fins das décadas de 1920 e na 

década de 1930 (Fig. 152). Normalmente, a vedação interna da 

cobertura era realizada com forro de madeira, mesmo na década 

de 1930, de maneira que a laje de concreto armado ainda era 

restrita ao piso. 

 

Para as residências de maiores dimensões, nota-se a presença 

do concreto armado para laje de piso nos dois pavimentos, ainda 

conjugado ao forro de madeira  para o último piso (Fig. 153). Este é 

um aspecto interessante se considerarmos que, nesta mesma 

década, é possível encontrar o piso em tábuas corridas apoiadas 

sobre barrotes no segundo pavimento, ressaltando neste caso a 

utilização da técnica mista pela aplicação simultânea da laje em 

concreto armado para o banheiro deste pavimento superior.  

 

É somente na década de 1930 que as residências passarão a 

apresentar a laje de concreto também na cobertura, indicando a 

incipiente popularização do produto (Fig. 155). 

 

A substituição da estrutura autoportante pelo sistema autônomo 

em concreto armado é mais constantemente aplicada a partir da 

segunda metade da década de 1920, consolidando-se já no início 

da década de 1930 (ALMEIDA, 1997, p.322). Dada a inexistência 

de indicação de vigas e pilares mesmo nos projetos onde a 

representação do corte explicita a ampla utilização de lajes do 

concreto armado, não é possível afirmar com certeza se o sistema 

de paredes autoportantes conviveu com a laje de piso em 
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concreto armado. É provável que sim, fato este que se afirmaria 

na vedação do teto com forro de madeira, mais leve, podendo 

dispensar pilares e vigamento. Neste sentido, vale ressaltar a 

anotação de Almeida ao afirmar que  

Nas residências, nota-se uma rejeição maior no 
emprego do concreto armado[...] [que] pode ser 
conseqüência de falta de disponibilidade de 
capital, ou por uma questão cultural, dificultando 
a assimilação de um sistema tão inovador, 
podendo, em alguns casos, causar certo 
desconforto (falta de segurança), dada a 
redução significativa das dimensões (Almeida, 
1997, p.22). 

Esta certa desconfiança em relação à estabilidade estrutural do 

concreto armado é fato a ser considerado mais seriamente. Na 

Lei nº 276, o Capítulo VII é integralmente destinado a 

considerações acerca do emprego do concreto armado, 

estabelecendo em suas primeiras linhas que “as obras em 

concreto armado, tanto as executadas pelo governo, como as 

de caracter particular, deverão obedecer às prescripções desta 

lei” (1926, p.7, grifo nosso), com obrigatória apresentação de 

memorial justificativo e de cálculo. Segue-se uma série de 

exigências quanto aos componentes do concreto, qualidade da 

armadura e do cimento, fórmulas para cálculo das dimensões dos 

elementos estruturais, além de procedimentos para a realização 

de ensaios. Até mesmo o lançamento do concreto nas formas 

merece uma secção a ele especialmente dedicada. A considerar 

cuidado tão melindroso por parte dos órgãos normativo e 

fiscalizador, é mesmo possível que o uso estrutural do concreto 

armado ainda inspirasse certa desconfiança, sendo preterido em 

relação aos sistemas construtivos mais tradicionais. 

 

Em relação a este tema, note-se, ainda, a opinião do arquiteto 

Gerson Pompeu Pinheiro (, Revista Arquitetura e Urbanismo, 

maio/junho/1938, p.114), já em fins da década de 1930, ao 

recomendar a utilização de paredes em tijolos de alvenaria ou de 

cimento, resguardando o uso do concreto armado apenas para 

“lajes, pequenas vigas e, em casos especiais, de colunas”, após o 

que esclarece: 

A estrutura independente, que já tem sido 
tentada em construções residenciais, é 
absolutamente condenável por desnecessária 
em edifícios desse porte, e por criar obstáculos 
ao aproveitamento dos interiores. 

Em outro artigo, Pinheiro trata também da questão da estrutura 

livre, identificando Le Corbusier como o seu grande “vulgarizador”. 

Conceitua este sistema estrutural como aquele em que “o 

arcabouço ou esqueleto do edifício não forma corpo com as 

paredes” e, sendo as paredes independentes, “a estrutura 

aparece em posições assimétricas no interior da construção” 

(jul/ago 1937, p.173). Parece que daí advém a preocupação com 
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a interferência dos elementos estruturais no interior dos 

ambientes. 

 

 

 

Fig. 150- Sobre a faixa de aterro, seguia uma camada de material 
impermeabilizante sobre o qual era assentado o assoalho, garantindo a 
proteção contra a umidade do solo. Fonte: Ref 959.20-dec.1920/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 151 – O piso em tábuas corridas poderia apoiar-se sobre barrotes 
assentados sobre camada isolante ou laje de concreto. Fonte: Ref.783.16-dec 
1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

O autor desaconselha, então, o emprego deste sistema com 

argumentação que abarca a economia, a flexibilidade e a 

liberdade da fachada. A economia não deve ser um dos pontos 

fortes deste sistema que, exigindo secções circulares para as 

colunas de concreto, afirma, demanda trabalho mão-de-obra mais 

cuidadosa e mais tempo de trabalho, sendo, portanto, duplamente 

mais dispendiosa (1937). 
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Fig. 152- O piso de madeira sobre camada de concreto era adotado, 
normalmente em conjunto com o forro de madeira na cobertura. Fonte: 
Ref.964.20-dec. 1929/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 
 
 

 

 
 
 

Fig. 153- Ainda na década de 1920, nas residências de dois pavimentos, o 
concreto armado pode integrar as lajes de piso, mantendo no  entanto a 
solução do forro de madeira para acabamento interno da cobertura. Fonte: 
Ref. 916.19-dec 20/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 154 – Note-se a aplicação da técnica mista onde os barrotes de suporte 
para o piso de madeira convivem com a laje de concreto restrita ao 
banheiro, no segundo pavimento. Ref, 787.16-dec 20/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

 

 
 

Fig. 155- Em fins da década de 1930, amplia-se a utilização do concreto 
armado, que passa a constituir também a laje de cobertura/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Tratando da flexibilidade, assume a arquitetura como “uma arte 

estática” (PINHEIRO, jul/ago 1937, p.173), questionando então 

qual é a “necessidade da sua parede, si as delimitações de 

superfícies caracterisando o projeto das dependências, passa a 

ser alguma coisa como um biombo que se arruma conforme os 

caprichos eventuais do locatário”. 

 

E finalmente, associa a estrutura independente ao corpo humano 

(Fig. 156) para emitir opinião sobre a fachada livre, 

O homem tem um esqueleto; o edifício também 
o possue na estrutura de ferro ou concreto. O 
homem tem aparelhos, respiratório e digestivo; 
aparelhos idênticos como função existem no 
edifício. Carnes e músculos vestem o nosso 
esqueleto, as paredes são as carnes do edifício, 
e as instalações mecânicas os seus músculos. 
(jul/ago 1937, p.173). 

Continua o seu argumento ressaltando que “a obstrução das 

artérias no animal é causa bastante para a sua morte”, sendo os 

seus órgãos vitais protegidos pela estrutura do corpo. O esqueleto 

defende estes órgãos vitais, e estes por sua vez a ele se ajustam 

proporcionalmente, não havendo portanto, “exemplo de uma 

artéria ou de um desses órgãos, interseptado por um elemento do 

esqueleto”.  E finaliza, afirmando que: 

 A estrutura livre dá causa a situações 
verdadeiramente esdrúxulas: circulações por 

colunas, salas e compartimentos (órgãos vitais 
do edifício) prejudicados em sua totalidade 
espacial como aparecimento indesejado de 
suportes verticais. (PINHEIRO, jul/ago 1937, 
p.174). 

Pinheiro, então, conclui sua argumentação lembrando que, deste 

modo, “a sinceridade plástica, um dos mais belos apanágios da 

boa arquitetura perde sua significação[...]”, dissociando-se 

completamente da planta  e tornando-se, assim, uma perfeita 

máscara. 

 

Presume-se, então, que ao desconforto citado anteriormente, por 

parte do usuário (conforme sugerido por Almeida), se juntassem 

restrições de ordem técnica verificadas por profissionais da área, 

o que, aliado ao custo ainda elevado dos materiais componentes 

do concreto armado – e mais especialmente do ferro; e ainda, da 

falta de da mão-de-obra com domínio da técnica,  todos estes 

pontos contribuíssem para que a estrutura independente fosse  

ainda preterida em relação ao que Pinheiro denomina como 

“estrutura incorporada”, principalmente em se tratando de 

construções de pequeno porte. 

 

De uma forma geral, os projetos não apresentam qualquer 

indicação acerca do telhamento utilizado: mesmo quando os 

desenhos da fachada apresentam ornamentos cuidadosamente 
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desenhados, a representação da cobertura tem formas 

estilizadas(Fig. 157). Almeida(1997) supõe a manutenção do 

sistema tradicional, qual sejam as telhas cerâmicas tipo capa e 

bica ou planas, estas últimas popularizadas pelo ecletismo e mais 

utilizadas a partir de fins do século XIX devido à maior inclinação 

apresentada pelos panos da cobertura (Canal, 2004). 

 

Ainda, Almeida afirma que coexistiam também as telhas planas de 

cimento, “que poderiam vir tanto da Europa como de São Paulo 

ou Rio de Janeiro, onde se fabrica este produto[...]” (1997, p.20). 

Destaca ainda que, desde 1923, este elemento construtivo era 

fabricado em Vitória. Em seu depoimento (1986), Joel da 

Escóssia confirma a utilização das telhas prensadas de cimento, 

que, por serem muito pesadas exigiram, certa vez, o reforço em 

peroba a fim de que a estrutura resistisse ao sem perigo de ceder 

ao peso.  

 

Canal destaca interessante informação onde que observa a firma 

de João Nicolussi, chega a indicar a telha adequada a todo tipo de 

construção, que seria a francesa; e aquela específica para 

bungalow, qual seja a typo hollandez (2004, p.123). 

 

A valorização normativa dos padrões higiênicos na construção, 

ora relacionados à aplicação de materiais de acabamento, é 

traduzida na imposição de revestimento com ladrilhos, azulejos ou 

argamassa de cimento e areia, até a altura de 1,50m, para 

cômodos com áreas molhadas, como a cozinha, o banheiro e a 

latrina (Fig. 158), conforme determiação do mesmo Código de 

Posturas (1926, p.49-50).   

 

Salvo a madeira, a pedra, a cal, a areia e tijolos prensados 

(Almeida, 1997, p.21), os demais materiais eram importados, 

ainda que de outros estados. Mesmo em Vitória, indica Canal 

(2004, p.117), a importação foi facilitada pela presença do cais 

comercial que, mesmo se destinando em primeira importância à 

exportação cafeeira, funcionou como porta de entrada dos mais 

diversos produtos, desde ferragens, tintas vernizes azulejos, até 

artigos elétricos e sanitários. “São grandes empórios onde se 

vende tudo, desde artigos para vestuário a para construção”[sic], 

existindo também os estabelecimentos especializados que 

aceitavam até encomendas para as praças de Paris, Londres, 

Hamburgo e Nova Iorque, destaca Almeida (1997, p.21). 
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Fig. 156-Comportamento das estruturas autoportante (incorporada) e livre,   
associadas comparativamente á relação entre os órgãos e o esqueleto no 
corpo humano, estabelecida pelo arquiteto Gerson Pinheiro. Fonte: 
PINHEIRO, Revista Arquitetura e Urbanismo,  jul/ago 1937, p.174. 
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Fig. 157- Em geral, o desenho da cobertura é indicado de  forma estilizada, 
sem esclarecer o tipo de telha previsto. Fonte: Ref. 964.20-Dec. 1920/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

Fig. 158 – A preocupação com a higiene levou à obrigatoriedade, pelo 
Código de Posturas, de aplicação de materiais impermeáveis até 1,50m nas 
áreas molhadas da residência. Fonte: Ref. 759.36-dec.1936/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

Em seu depoimento de 1986, Joel da Escossia afirmaria, 

acertadamente: 

Tudo era importado, mas a madeira era daqui, 
Espírito Santo exportava madeira. Tintas do Rio, 
ferragens e ferramentas vinham do Rio, mas as 
melhores eram da Europa.   

 

Hoje, compra-se aqui;  

ontem, comprava-se no Rio e São Paulo; 

mas, anteontem, era importado.  

 
 

3.5. PARTIDO 

 

A arquitetura da Praia Comprida, nos tempos primeiros de sua 

ocupação, foi marcada pela variedade no vocabulário formal das 

fachadas das residências que, no momento final de elaboração do 

projeto, recebiam a vestimenta estilística ao gosto do cliente ou do 

projetista como um invólucro que referenciava algum estilo 

arquitetônico em voga. Esta roupagem se adaptava à forma final 

da planta baixa, conforme atestam relatos e orientações 

constantes das revistas especializadas da época.  

 

O predomínio das plantas baixas com formato de base retangular, 

admitidos pequenos recortes, não impedia a convivência com 
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algumas soluções que privilegiavam antes a irregularidade das 

formas recortadas, onde as paredes ora projetadas, ora recuadas, 

propiciavam o arremate volumétrico com coberturas 

movimentadas.  

 

As envasaduras da “era higienista” então correspondiam às 

necessidades prementes de propiciar a penetração do sol e a 

renovação do ar adequadas para todos os cômodos, de maneira 

que assumem a forma retangular de amplos vãos verticalizados, 

praticamente sempre apresentando as folhas com veneziana e 

vidro,  denotando bem a preocupação com o binômio 

insolação/ventilação. 

 

A ornamentação mais contida denota a preocupação com o custo 

final da obra. Predominantemente de padrão social inseridos na 

faixa mediana, se considerados os números de cômodos como 

base de classificação,  a ocupação por uma classe representada 

por funcionários públicos e profissionais liberais é concatenada 

com as preocupações de soluções menos onerosas, implicando 

em reduções decorativas que, não obstante, não desaparecem 

por completo.  

 

O processo projetual era claramente unidirecionado: o primeiro 

passo era elaborar uma solução de planta baixa que atendesse a 

todas as necessidades do proprietário sem descuidar das 

questões de higiene e salubridade.  Isto feito, os materiais 

adequados deveriam ser  especificados para garantir a segurança 

e durabilidade da obra. Como terceiro passo, era definida a feição 

final da residência, para a qual estariam disponíveis uma gama 

razoável de estilos da moda que, quando recriados e 

reinterpretados pelo gosto pessoal do cliente ou do projetista, 

resultavam numa infinidade de possibilidades estilísticas. A 

respeito do bairro paulista Jardim América, Wolff já observava que  

“Os tipos funcionaram, em maior ou menor medida, como suporte 

para as experiências formais e para a variação decorativa que 

conferia no final o estilo com o qual a casa se identificava” (2001, 

p.187). 

 

A imagem de bairro aprazível, de conformação horizontalizada, se 

afirmava em construções de até três pavimentos, com destaque 

para as construções térreas, ao rés-do chão, indiscutivelmente 

superiores às demais em termos numéricos. 

 

Esta produção, aparentada com a tendência de ocupação 

suburbana em várias cidades brasileiras, constituiu um momento 

de expansão das cidades e do acesso à moradia própria de forma 

geral, privilegiando mesmo a classe de menores posses, a 

exemplo dos operários. Não se restringe, portanto, ao Arrabalde 
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da Praia Comprida e nem mesmo ao território capixaba, 

endossando em verdade um movimento nacional de transição de 

valores e expansão das cidades, de ocupação do rural pela 

ampliação do perímetro urbano,  da Europa para os Estados 

Unidos, da tradição para a modernidade. 

 

3.5.1. Formato da Planta Baixa 

Seria inútil dizer-vos, meus caros colegas, que a 
planta é a célula inicial do trabalho do arquiteto. 
(CASSAN, jan/fev. 1938, p.6) 

Os projetos aprovados para a região da Praia Comprida 

apresentam poucas variações em planta. È possível que o fator 

econômico tenha exercido forte influência na decisão sobre o 

formato final da planta baixa, já que a maioria adota a planta com 

base retangular, reconhecidamente menos onerosa, do que 

outras formas irregulares.  

 

Ao tratar das plantas baixas, Moia sugere um conjunto de 

características cuja aplicação aos projetos objeto deste trabalho 

revelou-se pertinente. O autor estabelece como um dos primeiros 

critérios de classificação uma associação entre o que denomina o 

caráter da planta baixa -simetria ou assimetria - e a forma, então 

relacionada com o quadrado, o retângulo, a forma em “L”, “T”, “U”, 

“H” e irregulares. As plantas baixas em forma de “U”, “H”, as 

quadradas e as retangulares são simétricas e aquelas que se 

aproximam do “T”, do “L” e variações, são classificadas por Moia 

como assimétricas, considerando o critério de simetria para a 

forma final da planta baixa e não, para a disposição dos cômodos 

que a mesma abriga (Fig. 159).  

 

De fato, no universo pesquisado neste trabalho não houve sequer 

uma ocorrência de simetria por rebatimento de cômodos em 

função de um eixo determinado. Alguns exemplos se aproximam 

do proposto, mas confirmam a incompatibilidade com o critério de 

simetria absoluta demonstrando a limitação na aplicabilidade da 

classificação proposta pelo arquiteto citado. 

 

 

A primeira categoria de análise consiste na adequação ao critério 

caráter-forma, conforme estabelecido por Moia (1947). A primeira 

tentativa de classificação, utilizando como ponto de partida as 

formas exatas de quadrados, retângulos, “T” e as demais se 

demonstrou incompatível com aquelas pesquisadas. Tal fato se 

deve à multiplicidade de variações passíveis de serem alcançadas 

na disposição dos cômodos, resultando em uma tabela onde as 

plantas assimétricas irregulares compunham a grande maioria dos 

projetos.  Este resultado revelou-se inapropriado na medida em 
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que muitos projetos eram assim classificados mediante a 

consideração de pequenas partes em detrimento da maior porção 

dos projetos, como confirmam alguns exemplos. 

 

                 
 

 

Fig. 159 - Nenhum dos projetos analisados apresentou a disposição dos 
cômodos atendendo ao critério de simetria absoluta  por rebatimento em 
função de um eixo. Fonte: Ref. 101.03- dec. 1910 (esq); Ref. 1022.21- dec. 
1920(dir) e Ref. 1925.39- dec. 1930(centro) / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

 

 

Fig. 160 – A classificação da planta baixa como retangular-simétrica 
desconsidera corpos avançados cuja dimensão é insignificante diante da 
forma predominante do corpo principal. Fonte: Ref. 997.20 – dec. 1920/ 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 161 – varandas e alpendres com três lados abertos forma 
desconsiderados diante da predominância da da forma retangular. Fonte: 
Ref. 997.20- dec. 1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

Fig. 162 –As varandas embutidas foram consideradas parte integrante do 
corpo da construção, para efeito de classificação da forma como simétrica-
retangular. Fonte: Ref. 912.20- dec. 1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 

 

Verificada a possibilidade de inserção das plantas baixas em 

formas predominantemente regulares, a opção por uma nova 

análise acarretou nova e definitiva classificação.  

 

O estabelecimento de alguns critérios de avaliação contribuiu para 

a otimização da análise. Um deles, já citado, foi a opção por 

considerar a predominância de formas regulares no desenho da 

planta baixa (Fig. 160). Num segundo momento, as varandas ou 

alpendres com três lados abertos foram desconsiderados, ainda 

que cobertos (Fig. 161). Ao contrário, as varandas embutidas, ou 

seja, com três lados compostos por paredes até o teto, foram 

consideradas como parte integrante para a classificação da forma 

(Fig. 162). Ainda, no caso deste espaço apoiar-se sobre duas 

paredes da fachada, a predominância da forma determinaria a 

inclusão ou não da varanda, para efeito da classificação desejada. 

Esta maleabilidade na consideração da varanda ou alpendre foi 

considerada adequada dadas as características como espaço de 

transição, meio-termo entre interior e exterior, nem sempre 

integrado ao corpo da construção.  

 

Em alguns (poucos) casos, dúvidas quanto à classificação da 

planta baixa foram sanadas pela observação conjunta da planta 

baixa e fachada(Fig. 163). Neste caso se insere o projeto nº 
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955.20, onde a movimentação da fachada reforça a 

intencionalidade na irregularidade da planta, muito embora esta 

última também se aproxime da forma retangular. 

 

Determina, então, como a mais econômica, a forma retangular 

com proporções que se aproximam do quadrado, sendo então 

mais indicada para residências de baixo custo. A forma retangular 

tem predomínio sobre as demais soluções (Tabela 12) muito 

embora seja rara a adoção da proporção próxima do quadrado.  

 

As plantas assimétricas-irregulares têm presença também 

significativa, não obstante sua menor constância em relação à 

formas simétricas-retangulares (Fig. 164). As residências 

idenitficadas como de padrão alto , de maior porte, em maioria 

apresentam plantas irregulares, coerentemente incorrendo em 

maior custo final para execução da obra. Já as esidências de 

porte médio, classificadas como “habitação popular”, em geral 

apresentam como solução desenhos mais regulares, com formas 

que se aproximam do retângulo implicando, obviamente, em 

orçamento menos oneroso. 

 

 

 

Fig. 163- Para efeito de classificação, a movimentação da fachada denota  
intencionalidade na irregularidade da planta baixa, como é o caso do 
projeto nº 955.20 (ao alto). Ao contrário, o projeto nº 917.19 teve as 
irregularidaddes da planta desconsideradas apoiada na observação da 
fachada, pouco movimentada (acima). Fonte: acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 164 – As plantas baixas de forma assimétrica-irregular estão presentes, 
ainda que em menor quantidade dado o maior custo demandado para a 
construção. Fonte: Ref.766.16- dec. 1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 

 

3.5.2. Fachadas 

 

As novas exigências relativas à salubridade e conforto atuaram 

decisivamente no aspecto final das fachadas. A possibilidade de 

espaços livres no entorno da construção, aliados à disponibilidade 

de materiais como os tijolos maciços favoreceram o surgimento 

de vãos mais generosos, embora ainda não suficientes para 

sobrepujar a predominância dos panos de paredes sobre os 

vazios(Fig. 165).  

 

“As envasaduras, mormente as janelas, ganharam novas 

dimensões e aproximaram-se umas das outras, dando novo ritmo 

às fachadas” (LEMOS, 1989, p.50). Ainda, à disposição ritmada 

das aberturas somam-se as novas formas oriundas da aplicação 

da alvenaria de tijolos, resultando em soluções onde os próprios 

vãos contribuíam para a valorização decorativa da residência (Fig. 

166). 

 

Foi também determinante as disposições do Código de Posturas 

promulgado pela Lei 276/1926, atento às questões de 

salubridade, estabelecendo as dimensões mínimas dos vãos em 

proporção direta à área do compartimento de origem, variando 

conforme a destinação de uso do cômodo ou ainda, de acordo 

com o direcionamento em relação aos pontos cardeais65. Daía a 

observação de Carneiro (1999, p.45), segundo a qual: 

 “[...] essas edificações possibilitaram a criação 
de novas formas e espaços, onde os vãos de 
janelas eram posicionados e proporcionados 
segundo a função do cômodo e a  intenção de 
conforto ambiental e não mais seguindo as 
exigências  de estilo na composição das 
fachadas.” 

Os vãos em verga reta são numericamente superiores, com raros 

exemplos de vergas em formas com arco abatido, arco de três 
                                                           
65 No artigo 150, alíneas a e b, fica estabelecida a proporção de 1/5 da área do 
piso se a janela se voltar para o norte, e de ¼, quando o vão se voltar para o sul.  
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centros e ¾  de círculo. O arco abatido comparece especialmente 

nos projetos neocoloniais. Em algumas fachadas, é possível 

  
Fig. 165- Em geral, se verifica a predominância dos cheios sobre os vazios. 
Fonte: Ref. 1097.22-dec30, 1774.36-dec30, 645.13-dec20 e 1645.33-dec30 
(partindo da esq. ao alto, seguindo em sentido horário) / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

    

Fig. 166 – As fachadas eram esteticamente enriquecidas com a disposição 
ritmada dos vãos que, por vezes apresentavam formas iovadoras 
propiciadas pelos novos materiais. Fonte: Ref. 831.17 (esq) e 910.19, década 
de 1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005.  

 

 

Fig. 167- Vãos de vergas em formas diferentes convivem na mesma fachada, 
evidenciando a liberdade de composição permitida aos projetistas. Fonte: 
Ref. 1045.21 dec. 1930, acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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encontrar a presença de  vãos com vergas de diferentes formas 

(Fig. 167), solução esta que se apresenta mais vezes do que o uso 

exclusivo do arco abatido. Esta licença criativa evidencia a 

liberdade formal permitida aos projetistas e aceita de bom grado 

pelos proprietários contratantes. 

 

Eventualmente, estes vãos poderiam apresentar molduras, 

geralmente em massa, o que também contribuía para a 

valorização da fachada, imprimindo ritmo à mesma ou apenas 

destacando as janelas por inteiro em veneziana ou com metade 

em vidro, agora popularizadas, sendo de natureza obrigatória pela 

imposição do próprio Código de Posturas66.  

 

Nas casas mais abastadas, as janelas externas em veneziana 

protegiam as bandeiras internas em vidro. A este respeito, Lemos 

(1989, p. 186) observa que solução semelhante foi 

sistematicamente utilizada em São Paulo, na época, em virtude 

do atendimento aos dispostos do Código de Posturas paulista, 

que exigia “ventilação permanente”: 

Daí, outra marca característica da arquitetura 
pós-guerra: o vidro por dentro da janela  e 
venezianas por fora, solução antigamente só 
encontrável nas casas muito ricas [...] Com o 

                                                           
66 Lei 276/1926, Art. 148, Parag. 2º, dispunha sobre a obrigatoriedade de 
previsão de janelas com dispositivos de renovação de ar. 

bloqueio naval, aprendemos a fazer venezianas 
acessíveis tambéma aos remediados. 

No entanto, se as janelas contribuíam para a diferenciação e 

valorização das fachadas, os ornamentos propriamente ditos 

seriam o ponto de discórdia entre tendências de expressão 

diversa. 

 

A meio caminho entre o ecletismo acadêmico e o modernismo 

despojado que, no Brasil, ganhava a suas primeiras formas com 

Warchavchik, em São Paulo, a arquitetura praticada na Praia 

Comprida era composta por expressões ornamentais em geral 

simplificadas, sem rigor estilístico, já presenciando em fins da 

década de 1930 alguma manifestação do proto-modernismo e sua 

ornamentação contida. 

 

Desde meados do século XIX, a industrialização motivara uma 

série de debates acerca da profusão ornamental elevada ao 

extremo pela classe burguesa. Neste sentido, Paim observa:  

Durante a fermentação, a eclosão e o triunfo 
oficial do modernismo, o ornamento não foi um 
refúgio tranqüilo para a beleza, paralelo a 
ousadia e à experimentação da arte, mas uma 
arena onde diversas forças puderam se 
manifestar, questionando e reformulando as 
fronteiras entre a arte e a natureza, a criação e a 
imitação, a representação e a abstração, o 
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trabalho alienante e o trabalho enriquecedor, a 
fruição estética e o consumo. (2000, p.22) 

John Ruskin propagaria a necessidade do ornamento, nunca em 

local de trabalho, pois a apreciação destes elementos exigia 

tranqüilidade e atenção: “A apreciação da beleza dos ornamentos 

exige a suspensão do tempo e a transformação do corpo em puro 

olhar”.(2000,p.31). Para este crítico e teórico da arte, 

Devemos compreender de uma vez por todas 
que a mudança e a variedade são tão 
necessárias ao coração e ao cérebro nos 
prédios quanto nos livros; que não há nenhum 
mérito, senão alguma utilidade ocasional, na 
monotonia; e que não devemos esperar obter 
prazer ou recompensa na arquitetura cujos 
ornamentos são de um único padrão[...] assim 
como não gostaríamos de viver num mundo em 
que as nuvens tivessem sempre a mesma forma 
e todas as árvores, a mesma altura. (RUSKIN, 
p.94 apud PAIM, 2000,p.27)   

Ao se estabelecer em definitivo, na primeira metade do século XX, 

os modernistas dispensaram por completo a contribuição da 

academia, impondo o total exílio do ornamento. Paim esclarece 

que “ a hipersensibilidade moderna  fez com que os homens 

encontrassem estímulo estético não nos ornamentos mas na sua 

ausência” e nos remete à afirmativa do arquiteto austríaco Adolf 

Loos: “a ausência de ornamentos não significa a ausência de 

charme. Esse despojamento age como um charme novo, exerce 

efeito estimulante” (p. 188, apud PAIM,2000, p.62). 

Com ele concordava o arquiteto suíço  Le Corbusier, para quem o 

ornamento era incompatível com a simplicidade e a elegância:  

A alegria suprema é criar. Somos viris numa 
idade de despertar heróico das potências do 
espírito. Não podemos nos desmanchar em 
pufes e divãs, entre orquídeas e perfumes de 
bordel, e fazer de nós mesmos animais 
decorativos, como colibris impecavelmente 
trajados de smoking,  como borboletas de 
coleção sobre ramos de ouro, de laca, de lamê, 
de lambris e de tapeçarias. ( apud PAIM, 2000, 
p.102) 

Voltando a Ruskin, este primava pela autenticidade, filosofia que 

permearia também a sua teoria sobre a conservação do 

patrimônio construído. Segundo ele, o ornato poderia ser 

resultado do trabalho artístico de recobrir tijolos com gesso, mas 

nunca admitiria a falsidade intencional provocada, por exemplo,  

pela bossagem na massa  de revestimento tentando imitar a 

pedra: 

Cobrir tijolo com gesso, e o gesso com afresco, 
é perfeitamente legítimo, uma forma desejável 
de decoração, comum em períodos históricos 
importantes... Mas cobrir o tijolo com cimento, e 
dividir o cimento em junções que simulam a 
pedra, é contar uma mentira; trata-se de um 
procedimento tão desprezível quanto o outro é 
nobre. ( apud PAIM, 2000, p.35) 

“Cada material tem sua linguagem formal, e nenhum pode falar 

uma língua estrangeira.”, decretava Loos, aclamando a primazia 
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da matéria sobre o ornamento, onde a forma deste deveria ser 

submetida às propriedades daquela. O contrário, o submetimento 

do material à forma era considerado como uma “[...]violência ao 

seu registro formal [e] aquele que exerce tal violência não é nada 

além de um falsário.” ( apud PAIM, 2000, p.65). 

 
O Ruskin promovia o ornamento, declarando sua importância 

como elemento autônomo, mas também desestimulava o seu 

excesso, concluindo que “[...] a acumulação de ornamentos 

realizados industrialmente, refletia apenas a vaidade e insensatez 

de seus proprietários. Algum vazio era muito mais recomendável 

do que o preenchimento total dos espaços. “ (apud PAIM, 2000, 

p.32-33). 

 

A este respeito, Loos acreditava que “os ornamentos deveriam 

desaparecer [...] não apenas porque eram supérfluos e 

desnecessários, mas porque a focalização do olhar sobre eles 

tornava-os surpreendentemente desagradáveis e 

incômodos.”(apud PAIM, 2000, p.62).  

 

A posição intermediária dentro do Movimento Moderno seria 

encontrada nos arquitetos norte-americanos Louis Sullivan e 

Frank Lloyd Wright. Para o primeiro, “[...] uma estrutura decorada, 

harmoniosamente concebida, bem considerada, não pode perder 

o seu sistema ornamental sem que a sua individualidade sofra um 

duro golpe.” ( apud PAIM, 2000, p.54), sugerindo que “os 

arquitetos deveriam compreender que as formas ornamentais 

genuínas brotam do mesmo impulso criativo que faz surgir toda a 

estrutura”.  Assim, “a criação ornamental não deveria esperar a 

finalização do projeto, mas sim acompanhar passo a passo o seu 

desdobramento.” Em continuidade a esta linha de pensamento, 

Wright, por sua vez, afirmava que “[...] mesmo o mais belo 

ornamento jamais deveria ser meramente aplicado à 

arquitetura[...]” e sim, integrar a idéia central do projeto, 

contribuindo para a unidade expressiva do conjunto (PAIM, 2000, 

p.57). Entretanto, era conclusivo: ”O ornamento aplicado não é 

ornamento, mas doença” (apud PAIM, 2000,p.59). 

 

A propósito, a beleza, uma das bases do discurso arquitetônico à 

época, estava ao lado da higiene, do conforto, da privacidade e da 

estabilidade na consideração dos princípios a serem observados 

pela boa arquitetura.  

 

Em artigo intitulado” Do Bello”, o engenheiro-arquiteto Cipryano 

Lemos estabelece três condições para a beleza: a “harmonia 

entre o objecto e o seu destino, harmonia entre as diversas partes 

do objecto, [e] harmonia entre o objecto e o observador.” (dez. 

1921, n.3, p. 91), de forma que o “[...]apreço pela bôa architectura, 
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exige mais capacidade e maior cabedal de noções positivas, por 

parte do espectador”. Valorizava, assim, não apenas o 

conhecimento artístico e bom senso do arquiteto como julgava 

imprescindível o mínimo conhecimento cultural por parte do 

observador. 

 

Remetendo à relação entre profissional com cliente67, nestas 

primeiras décadas do século XX o arquiteto disputa o campo de 

trabalho com engenheiros civis e construtores, já que os limites 

profissionais do arquiteto ainda estavam sendo firmados. Este fato 

gerava certa confusão onde este profissional era visto como um 

“decorador” de fachadas, sendo confundido em suas funções com 

o artista-escultor de ornatos.  

 

Assim, a grande maioria dos proprietários considerava o arquiteto 

como um luxo, uma despesa improdutiva, constatava o 

engenheiro-arquiteto Gastão Bahiana (dez.1921, p.3-4)  e 

protestava: “Outro preconceito vulgar é suppor que o architecto é 

propenso aos exageros de decoração, com despesas 

avultadas[...] pelo contrário, o verdadeiro artista preza antes de 

tudo a simplicidade[...]”. E então complementava: “A 

ornamentação, em architectura, não passa de uma accessorio, 

                                                           
 
67 Assunto já tratado mais detidamente no Capítulo 2 deste trabalho. 

que se adapta a estructura, accentuando-a, animando-a, 

embellezando-a.” Esta noção de ornamentação aposta à 

arquitetura, embora associada à beleza,  reforça o caráter 

secundário da primeira como elemento destinado à valorização do 

objeto arquitetônico por parte dos profissionais afeitos ao 

ecletismo. 

 

Neste sentido, vê-se em artigos da revista “A Casa”, uma tentativa 

de dissociação entre as noções de beleza e custo da obra, 

através do alinhavo entre o belo e o útil. Afirma Sodré: “Muitas 

vezes a pobreza com bom gosto irrita a riqueza baloupa.[...] O 

bello não é funcção do dinheiro”, reafirmando em seguida “O 

encanto de uma casa não é proporcional ao seu custo. Este 

depende do temperamento mais ou menos artístico de quem a 

projecta e constróe” (nov.1923,  n.2, s.p.). Já Ricardo Wriedt 

aconselhava: 

Pretendendo adornar nossa casa, devemos 
sempre partir da esthetica. O adorno deve ser 
bello e acabado em material durável. [...] Mas o 
que significa a belleza de uma construcção? 
Nada mais do que uma concepção artística de 
uma expressão rhytimica extremamente 
adaptada ao útil, cuja utilidade é visível sob 
todos os pontos de vista[...]. (maio 1925, n.13,  
p.8). 
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“É aí que, em nome da ARTE, começa a ser sacrificada a arte.”, 

afirmava Gregori Warchavchik, ao publicar o artigo “Acerca da 

Arquitetura Moderna” na tradicional São Paulo de 1925. E 

prosseguia o arquiteto russo: “O arquiteto, educado no espírito 

das tradições clássicas, não compreendendo que o edifício é um 

organismo construtivo cuja fachada é sua cara, prega uma 

fachada postiça, imitação de algum velho estilo[...].”(ago. 1980, 

n.4, p.5). 

Alguns anos depois, em 1930, era a vez de Lucio Costa se 

manifestar com o artigo “Razões da Nova Arquitetura” (ago. 1980, 

n.4, p.15), onde apresentava uma argumentação lógica em prol 

do despojamento ornamental:  

Quanto à ausência de ornamentação, não é uma 
atitude, mera afetação[...] mas a conseqüência 
lógica da evolução da técnica construtiva, à 
sombra da evolução social [...] O ornato no 
sentido artístico e humano que sempre presidiu 
à sua confecção é, necessariamente, um 
produto manual.[...] O século XIX [...] 
industrializou o ornato, transformando-o em 
artigo de série, comercial, tirando-lhe assim a 
principal razão de ser - a intenção artística, e 
despindo-o de qualquer interesse como 
documento humano. (ago. 1980, n.4, p.21) 

 Este parece ser o último ponto de equilíbrio do ornamento, cuja 

razão estaria associada à manufatura, ao artesanal e, portanto, 

destituído de valor quando a sua produção foi encampada pela 

máquina. Esta idéia do valor genuíno do ornamento somente 

associado à produção manual já existia em Ruskin, segundo o 

qual “os ornamentos não eram [...] formas livremente agenciáveis, 

[...] especialmente porque não eram apenas formas, mas 

investimento humano nas formas” (apud PAIM, 2000, p.29).  

 

As discussões acaloradas ocorridas nos grandes centros não se 

refletiam na arquitetura da Praia Comprida no período em estudo, 

onde os profissionais formados na academia e os autodidatas, 

práticos, projetavam e construíam a paisagem da Praia do Canto 

tirando pleno partido das possibilidades decorativas do ornamento 

na criação de suas fachadas. 

 

Na arquitetura brasileira da época, o emprego de elementos de 

referência classicista era comum. Conforme atesta Salgueiro (in 

Fabris, 1987, p.123), referindo-se às residências construídas na 

primeira década do século XX na nascente Belo Horizonte: 

 “[...] são comuns os elementos 
neoclassicizantes como frontões e pilastras 
perfiladas, de efeito simplesmente decorativo,[...] 
platibandas em alvenaria ocultando a empena 
ora simples[...] ora em balaustrada,com 
compoteiras, estátuas, pináculos, ou outro 
ornato nos acrotérios (persistência 
neoclássica)[...]” .  
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Estes elementos componentes do ecletismo classicizante 

predominaram também no acervo carioca entre 1870 e 1940, não 

obstante o declínio do neoclassicismo, observa Rocha-Peixoto (in 

CZAJKOWSKI, 2000, p.13). 

 

No modernizado centro de Vitória, cuja remodelação urbana fora 

iniciada por Jerônimo Monteiro (1908-1912) e consolidada por 

Florentino Avidos(1924-1928), as fachadas de referência 

classicista também eram comuns, contando com elementos da 

Arquitetura Clássica, privilegiando modelos renascentistas, greco-

romanos, além de composições maneiristas e barrocas 

(ALMEIDA, 1997, p.317).  

 
Nos projetos da Praia Comprida era comum a presença dos 

frontões destacando o acesso principal. Apoiados sobre colunas 

compondo o pórtico, ornamentados com alto-relevos 

geometrizados, sem decoração figurativa, destacavam o tímpano 

simples, triangular (Fig. 168),  ou apenas o oitão na empena 

principal, quando o pórtico era inexistente. 

Nos frontões, a presença de inscrições ou a presença lateral de 

vasos ou compoteiras é rara (Fig. 169), mas pode  ser encontrada. 

Conforme Salgueiro (in Fabris, 1987, p.122), na capital mineira 

somente as casas “[...] mais requintadas apresentam [...] cartelas 

centrais com a data da construção, iniciais do proprietário ou 

nome da villa.”    

 

Na tendência romântica, algumas soluções apresentam 

similaridade com os chalés paulistanos das décadas de 1930 e 

1940 descritos por Pinheiro (1997, p.85-86, grifo nosso) que, 

englobando referências dos chalés suíços e normandos, 

apresentavam as empenas voltadas para a rua além da 

[...]”extrema declividade dos telhados, em telhas planas 

variadas[...], de beirais curtos; a simulação, no reboco de 

revestimento das alvenarias, de membros estruturais de 

madeira[...]”.   

 

Da mesma maneira, alguns projetos na Praia Comprida 

apresentavam uma leve sugestão de referência aos chalés 

normandos por conta do oitão com simulação de estrutura em 

madeira (Fig. 170). Algumas vezes, o oitão decorado era a única 

referência romântica, não contando nem mesmo com grandes 

inclinações na cobertura. 
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Fig. 168- Frontões decorados. Fonte: Ref dec. 20 – 456.10, 917.19, 968.20 e 
Ref. dec. 30 – 1455.30 e 1645.33 e 1070.22,  e 1589.325/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

 
 

       
 

Fig. 169-  Tímpanos com cartelas. Fonte: Ref.456.10-dec 20, Ref. 683.14-
dec20) / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Reforçando o imaginário de cunho romântico, as chaminés68, 

poderiam compor a  decoração fachada, sugerindo a presença 

bucólica da lareira sem que necessariamente esta existisse (Fig. 

171). Esta solução era aceita sem pudores, sendo inclusive 

recomendada por Wriedt: “[...] a chaminé, que enfeitando a casa 

se vê no desenho, por dentro é aproveitada por um commodo 

armário embutido na parede[...]” ( A Casa, maio 1925, n.13,  p.8 ). 

 

Diferenciados, por própria “imposição” estilística, destacam-se os 

frontões de inspiração neocolonial, onde as curvas e volutas 

muitas vezes emolduram um óculo discreto. Vale notar que esta 

referência privilegiaria mais a arquitetura religiosa do que 

propriamente a arquitetura civil colonial, confirmando a liberdade  

 

                                                           
68 Ressalvadas aquelas das cozinhas, com utilidade prática. 
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Fig. 170- Oitões com referências normandas. Fonte: Ref. 1338.27- dec 30  e 
753.16, 784.16, 814.17- dec 20/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

 

Fig. 171- Presença da chaminé. Fonte: Ref. 1776.36- dec 30/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

criativa propiciada pelo ecletismo.  Valorizando a composição, as 

pinhas e coruchéis dão o arremate lateral (Fig. 172). 

 

A intenção decorativa é preservada também no acabamento da 

fachada, muitas vezes com reboco recebendo tratamento rústico, 

cobrindo totalmente a fachada ou destacando largas faixas 

horizontais, implementando certo movimento ao resultado final. 

Estas faixas, por sua vez, poderiam também tirar partido do 

tijolinho aparente (Fig. 173). Já a presença da bossagem é mais 

rara (Fig. 174). 
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Fig. 172- Frontões de inspiração neocolonial. Fonte: Ref.   964.20, 1070.22, 
1075.22-dec.20 e 1645.33 e 1589.32 -dec.30 acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 

 
 
 

 

Fig. 173-Faixas em massa rusticada ou com a acabamento em tijolos 
aparentes. Fonte: Ref. 969.20- dec. 30/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 

 

 

 

Fig. 174- Bossagem nas paredes. Fonte: Ref. 1271.26-dec 30/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Segundo Lemos (1989), p.184), a utilização de tijolos aparentes 

integra a tendência arquitetônica que o autor classifica de 

“neocolonial simplificado”69, popularizada  em São Paulo no 

período que seguinte à Primeira Grande Guerra. Como vantagem, 

em termos de economia, “[...] essa alvenaria à mostra era muito 

prática porque [...] dispensava ornamentação em relevo, estuques 

e molduras.” (1989, p.184).  Ainda, Lemos credita à classe média 

a propagação desta solução de tratamento de fachada. 

 

Mais comumente encontrado é o acabamento texturado da 

fachada.  Ocupando todo o pano da parede ou limitado a algumas 

faixas horizontais, o acabamento rústico consistia em trabalhar 

diretamente a argamassa de reboco antes que esta secasse 

completamente, utilizando instrumentos comuns tais como, a 

colher de pedreiro, o feltro, a desempenadeira e a brocha 

molhada, por exemplo. Na revista A Casa (1938,p.44), 

recomenda-se o traço de 1:2:3 (cimento, cal e areia fina) para a 

argamassa externa e  1:1:2 (areia fina, gesso e cal) para a 

aplicação nas paredes internas.  Este tipo de recobrimetno da 

fachada propiciaria, também, a redução no custo final da obra 

pela simplificação do serviço de acabamento das paredes. O  

efeito ornamental da pedra aparente, especialmente nas colunas 

                                                           
69 Ver ítem Referênca estilística. 

da varandas nos arcos, poderia ser encontrada com certa 

facilidade ( Fig. 175). 

 

Estes esquemas de tratamento da fachada - sejam os tijolinhos 

aparentes, mas principalmente, a argamassa rústica -  

sobrepujam em muito as fachadas com bossagens, de referência 

mais clássica e muito mais trabalhosas, demandando mão-de-

obra cara e especializada para garantir o bom resultado final, 

confirmando a afirmativa inicial de Lemos ao atribuir à classe 

média a responsabilidade pela popularização destas soluções. 

 

As colunas torças comparecem eventualmente, seja nas 

varandas, seja nas janelas bipartidas separadas entre si pelo pilar 

assim decorado(Fig. 176). No entanto, é mais comum a presença 

de colunas com referência dórica ou jônica(Fig. 177). 

 

As jardineiras sob as janelas são comuns, dando um toque 

especial ao conjunto (Fig. 178). Já a sobreverga decorada é mais 

rara, embora possa ser encontrada (Fig. 179). 
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Fig. 175- Arcos com acabamento em pedras parentes. Fonte: Ref. 1645.33, 
1398/28 –dec. 30, 844.17- dec. 20/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 176 – Presença das colunas torças. Fonte: Ref. 1645.33 e 1070.22/ 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 177 –Colunas de referência clássica. Fonte: Ref. 1026.21, 1776.36,  
951.20-dec20, 1589.32, 969- dec30/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

         

        

                                                                                          

Fig. 178-Jardineiras nas janelas. Fonte: Ref. 800.16,  910.19 , 951.20, 917.19, 
1097.22, 1039.21- dec.20/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 179- Sobrevergas decoradas. Fonte: Ref. 907.19, 683.14- dec.20, 
1075.22-dec.30/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

Fig. 180- Guarda-corpo em alvenaria compacta decorada. Fonte: Ref. 
057.20-dec 20/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

Na grande maioria, o guarda-corpo  das varandas e terraços era 

construído em alvenaria (Fig. 180). Quando tinha o fechamento 

com gradil, de madeira ou ferro, este apresentava formas mais 

elaboradas,o que era propiciado pelas qualidades plásticas do 

próprio material (Fig. 181). O efeito decorativo poderia ser 

alcançado pelo trabalho com referência marajoara (Fig. 182) ou 

apresentar um desenho de inspiração art  nouveau (Fig. 183), por 

exemplo. Criação de Victor Dubugras, o guarda-corpo formado 

por semi-círculos vazados, superpostos de forma desencontrada, 

posteriormente denominado de meia-lua (Fig. 184),  se tornaria 

uma marca típica do neocolonial (LEMOS, 1989, p.173) e 

encontra sua referência também em projetos da Praia Comprida. 

 

É comum a presença da beirada mista, onde o beiral é perfilado 

por cimalhas e eventualmente complementado por uma faixa 

decorada (Fig. 185). O guarda-pó também era comum ( Fig. 186), 

propiciando um acabamento mais vistoso para o telhado. 

Mansardas e respiradouros por vezes ornamentavam os telhados, 

cumprindo também a função de aumentar a iluminação do 

ambiente (Fig. 187). Vale destacar ainda que apenas um dos 

projetos, de inspiração colonial mexicana, apresenta gárgulas na 

fachada (Fig. 188) 
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Fig. 181- Guarda-corpo vazado e decorado. Fonte: Ref. 753.16, 831.17, 
844.17 – dec 20/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 182– Guarda-corpo de inspiração marajoara. Fonte: Ref. 2075.42 –dec. 
30/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 183-Guarda-corpo com referência Art Nouveau. Fonte: Ref. 456.10 – 
dec.20/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

Fig. 184- Guarda-corpo com meias-luas, típico do nenocolonial. Fonte:Ref. 
1589.32 – dec30/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

Fig. 185- Beiral perfilado por cimalhas e topo de parede decorada com faixa 
de efeito ornamental. Fonte: Ref. 742.15-dec. 20/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 186- Guarda-pó. Fonte: Ref. 1039.21 dec. 20/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 187 – Respiradouros. Fonte: Ref.  907.19,   e  951.20 e 456.10- dec. 20/ 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

  

A despeito dos embates travados acerca da gratuidade da 

ornamentação da fachada e da evocação de temas subjetivos 

relacionados à beleza e à arte, os uso de elementos decorativos é 

substancialmente reduzido na arquitetura da Praia Comprida, se 

comparados à tendência eclética de profusão ornamental ainda 

em voga no período recente. Menos do que uma opção refente ao 

estilo, o despojamento das fachadas era uma solução para 

alcançar a redução no custo final da obra. 

 

No entanto, firmada na necessidade de individuação da moradia, 

onde a fachada representava o cartão de visitas de seu 

proprietário, os elementos decorativos ainda permeiam 

significativamente os projetos em foco, agora porém mais 

pontuados e menos ostensivos, apresentando um repertório 

capaz de indicar claramente uma intenção estilística específica na 

fachada, mas também com a inteira liberdade de aplicar 

simultaneamente elementos de referências formais distintas, 

permitindo a presença de fachadas individualizadas e 

diferenciadas, sem qualquer apego aos cânones estilísticos pré-

estabelecidos.  

 

Fig. 188-  Gárgulas na fachada. Fonte: Ref. 766.16- dec.20/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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3.5.3. Volumetria 

 

A análise das edificações aprovadas, no período em estudo, 

indica o predomínio absoluto das residências térreas, sendo raras 

as construções com 02 ou,no máximo, 03 pavimentos.  

 

 Quadro 4 - Gabarito 

 

 

No Código de Posturas promulgado em 1926, lei nº. 276, a área  

de estudo ainda era considerada região rural, e, portanto, fora dos 

limites das áreas urbana e suburbana. A predominância das 

residências térreas reflete o fato de que o local ainda não 

despertara o interesse da elite capixaba, especialmente se 

considerarmos que foi nestas primeiras décadas que o Centro da 

cidade recebeu as suas obras de melhoria urbana, com a 

demolição de edificações consideradas insalubres ou que 

interferissem no projeto de retificação e abertura de novo 

arruamento. Neste período, o incentivo para aquisição de terrenos 

na Praia Comprida, concedido aos funcionários públicos, 

demonstra o pouco interesse despertado pelo bairro e reforça o 

caráter predominante das edificações térreas, mais simplificadas 

e menos onerosas. 

 

No tocante ao aspecto volumétrico, as coberturas assumiriam um 

papel determinante na composição estética das fachadas em 

estudo. As paredes de uma casa delimitam o território de seu 

pertencimento e podem até mesmo servir de esconderijo, mas, 

sem os telhados, nunca serão um abrigo. Ao contrário, mesmo 

sem elas - as paredes -, uma cobertura não esconde mas acolhe, 

e é a ela que se recorre no momento em que se precisa de um 

refúgio.  

 

As coberturas eram um forte elemento de composição nos 

projetos da Praia Comprida.  Movimentadas por recortes que nem 

sempre se refletiam na planta, em geral coroavam a fachada sem 

a interferência das platibandas. Quando muito, dividiam com um 

pequeno frontão o arremate da construção. 

 

  

Década de 

1910 

Década de 

1920 

Década de 

1930 

01 pavimento 3 31 28 

02 pavimentos   8 7 

03 pavimentos     1 

TOTAL 3 39 36 
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A emancipação da cobertura foi uma conquista do ecletismo. 

Antes, os lotes coloniais de casas geminadas e telhado de duas 

águas, se complementando mutuamente as coberturas vizinhas.  

A disposição da cumeeira era obrigatoriamente paralela ao 

alinhamento frontal, formando, à primeira vista, um pano único 

que continuava através do telhado vizinho, uma “[...] providência 

típica de sistemas construtivos destituídos de recursos 

apropriados aos desvios da chuva[...]” (LEMOS, 1989, p.94-95).  

 

Neste sentido, a introdução e manejo das novas técnicas 

construtivas70 tiveram papel fundamental na liberdade criativa 

expressa nas coberturas. É Lemos quem observa que 

Somente a partir dos recentes recursos técnicos,  
telhas planas de Marselha, rufos e calhas de 
cobre, rincões protegidos adequadamente, 
condutores, gárgulas e buzinotes é que os 
telhados passaram a ser movimentado, 
tornando-se independentes dos compromissos 
com as coberturas vizinhas. (1989, P.96).   

A presença do tijolo maciço em substituição à taipa de mão teve 

também caráter fundamental na maior autonomia dos telhados, 

estimulando a presença de recortes ao contrário das usuais 

construções prismáticas comuns ao período anterior. 

 

                                                           
70 O tema dos materiais construtivos foi tratado no item 3.4. 

Não obstante as possibilidades, nos projetos da Praia Comprida 

se observa certa similaridade nas soluções da cobertura utilizadas 

na fachada principal71, de forma que ora se propõe a reunião em 

05 grupos (Tabela 14): 

 

− Grupo 01: ao menos um pano da cobertura apresenta 

cumeeira perpendicular à via pública, destacando um 

trecho da fachada; 

− Grupo 02: cobertura em 02 ou 04 águas, com ou sem 

tacaniça, sobre a empena plana da fachada; 

− Grupo 03: cobertura movimentada em vários panos de 

telhado,  

− Grupo 04: cobertura embutida por platibanda; 

− Grupo 05: coberturas referentes às construções da 

década de 1910. 

 

O grupo 01 (Fig. 189) abriga as soluções mais comumente 

utilizadas, onde a cobertura destaca uma porção da fachada, em 

geral o alpendre por onde se dá o acesso principal da residência . 

                                                           
71 O foco inicial desta pesquisa direcionado para plantas baixas e fachadas, 
inviabilizou o acesso às plantas de cobertura, já que muitas delas constavam da 
planta de situação, em geral apresentada à parte. Uma análise mais aprofundada 
demandaria nova pesquisa, de maneira que nos restringiremos ao inicialmente 
proposto, aproveitando somente alguns exemplos de planta de cobertura 
constantes das pranchas dos projetos. 
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Ao contrário, as residências que compõem o grupo 02 (Fig. 190) 

apresentam a empena plana na fachada, com uma pequena 

cobertura independente projetada apenas sobre a porta de 

acesso ou, mais raro, com o acesso lateral. 

 

As coberturas do grupo 03 são compostas por vários panos de 

telhado, cujo movimento acentuado pode ser depreendido desde 

a fachada(Fig. 191). Por fim, o grupo 4 (Fig. 192) compreende as 

coberturas embutidas, total ou em sua maior porção ocultadas por 

platibandas, o que era raro no conjunto analisado. 

 

O grupo 05 (Fig. 193) abriga as construções datadas de 1910, 

destacadas pelo número mínimo de 03 projetos e por suas 

características peculiares. Dos exemplares analisados, dois 

apresentam cobertura de 04 águas oculta por platibanda 

decorada e fachada plana, sem qualquer destaque para o acesso 

principal. No terceiro projeto, a cobertura da  varanda com telhado 

independente imprime certo movimento à fachada plana, com 

cobertura simples de duas águas e cumeeira perpendicular à rua.   

Ao longo do período analisado, nota-se a paulatina incorporação 

da varanda ao corpo da residência até a predominância da 

cobertura contínua, embora movimentada, abrigando tanto a 

varanda quanto o corpo principal da residência ainda na década 

de 1920. 

É curioso notar o depoimento de Lemos acerca do papel da 

cobertura no processo projetual:  

As plantas dessas casas normalmente tinham 
seus perímetros recortados, com saliências e 
reentrâncias devido à movimentação do telhado, 
o que parece um contra-senso porque o certo 
seria a cobertura sujeitar-se aos ditames do 
contorno da construção. Mas realmente, foi 
assim. Até hoje, recordamo-nos dos conselhos 
de nosso professor Christiano das Neves, por 
volta de 1946, na faculdade de Arquitetura 
Mackenzie, afirmando que sempre deveríamos, 
em cima do esboço de uma planta, estudarmos 
um telhado movimentado, de bela volumetria e, 
depois, adequarmos o planejamento final a ele. 
(1989, P.101-102) 

Não se tem notícia, na bibliografia consultada, da importância 

primeira da cobertura sobre a planta, mas diante do relato de 

Lemos, acima exposto, é possível concluir que a apropriação das 

novas técnicas sobrepujou os moldes antigos e revelou um novo 

papel para a cobertura como elemento ativamente participante na 

composição da fachada. 
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3.6. REFERÊNCIAS ESTILÍSTICAS 

Faço votos para que os arquitetos modernos 
“pensem” ou “repensem” depressa o que deve ser a 
monumentalidade do século em que vivemos, porque 
me assalta  o justo receio de que os processos de 
simplicidade, de sinceridade, de eliminação e de 
lógica acabem por conduzir-nos às formas 
incontestavelmente simples do dolmen ou da 
caverna. (DANTAS, Revista Arquitetura e Urbanismo, 
maio/junho 1937, p.170) 

É certo que o ser humano nunca passa imune – ou impune - pelos 

períodos de transição. Não é somente “largar as amarras”, mas 

selecionar, dentre tantas experiências que lhe são caras, aquelas 

das quais será apartado, as raízes que serão definitivamente 

arrancadas para que novos conceitos sejam absorvidos e o tempo 

processe as cicatrizes, indicando o continuar da sua maturação 

como indivíduo social. 

 

É num desses períodos que se situa a discussão sobre os rumos 

da arquitetura na primeira metade do século XX. Não era 

simplesmente o objeto arquitetônico que suscitava discussões, 

mas a sua íntima relação com o cotidiano do indivíduo, com os 

hábitos do dia-a-dia familiar no espaço residencial, e mesmo com 

a ambiência urbana que motivava os passeios pelos bulevares e  

         
 

            
 

             

Fig. 189 – Grupo 01. Fonte: Ref. 753.16,  795.16 , 1026.21, 912.19 e 917.19- 
dec. 1920  e   1645.33, dec. 1930/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 190  -Grupo 02. Fonte: Ref. 814.17-dec. 1920 e 2062.42, dec. 1930 / 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
 

 

Fig. 191 – Grupo 03. Fonte: Ref. 844.17-dec. 1920/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

  

 

Fig. 192 – Grupo 04. Fonte: Ref. 1236.25, dec. 1930/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 
 

 

Fig. 193 – Grupo 05. Fonte: Ref. 101.03- dec. 1910/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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praças, apreciando a imponência fachadista dos conjuntos 

urbanos; eram todos os referenciais mais valiosos que eram então 

arralentados. Tudo isso motivava manifestações calorosas e 

apaixonadas, onde argumentos técnicos se mesclavam a opiniões 

incisivas sobre os novos hábitos da sociedade.  

 

Ao questionar os descaminhos aos quais julgava estar submetida 

a “casa brasileira”, Maul (Revista Arquitetura e Urbanismo, jan/fev. 

1938, p.57) alternava comentários acerca da moradia, da família e 

dos costumes da época. “A casa brasileira precisa ser defendida”,  

afirmava, “ela era o ‘domus’, o ninho do repouso e da vida 

comum, [...] dentro de seus muros[...] as gerações aprendiam o 

culto dos antepassados na imitação de modelos edificantes e na 

admiração das virtudes dos avoengos”, era na reunião da família 

em ambientes agradáveis e amplos que se forjavam o caráter e a 

“nobreza de sentimentos”.  

 

No entanto, continua Maul, “a elegância frívola, foi, pouco e 

pouco, desmontando as velhas vivendas aprasíveis[sic] e 

engaiolando-se”. E surge o “arranha-céu [como] o autor de toda a 

catástrofe”.  Como resultado da destruição da casa típica, o 

homem passa metade de seu tempo na rua, afirma o autor, 

incentivando a ociosidade e a imoralidade: 

Os ociosos deitam-se nas praias, queimando-se 
na canícula, com os instintos inferiores á[sic] 
solta,  as moças educando-se no impudor de 
exibições de plástica, os rapazes cultivando a 
brutalidade, em excessos de expansão física 
que atrofiam o espírito. (Revista Arquitetura e 
Urbanismo, an/fev. 1938, p.57) 

O arquiteto Bruno Simões Magro72, refletindo sobre a “missão 

civilizadora do arquiteto”, traça um panorama crítico da sociedade 

da época: 

Caracterisando a época do dinamismo da 
atividade mecânica, e a preeminente 
preocupação econômica, é natural que a 
sensibilidade estética diminua[...] 

A onda revolucionária, avassalando os espíritos, 
submergiu o sentimento religioso [...] e a 
moral[...]. Desapareceu a nobreza, eclipsaram-
se as elites intelectuais, vacilam as instituições e 
tudo se faz vertiginosamente, num assombro de 
estonteante  dinamismo.[...] 

Nem a cultura física, em pleno desenvolvimento, 
pode compensar-lhe [à Arte} a deficiência, 
porque já não há, como nos tempos clássicos, a 
preocupação da simetria. [...] Não existe mais  a 
preocupação do admirável equilíbrio físico e 
mental definido pelo ‘mens sana in corpore sano’ 
dos Romanos.( Revista Arquitetura e Urbanismo, 
set/out. 1936, p.128-129) 

E creditando aos horrores da guerra  a perda da capacidade 

emotiva  na sociedade da época, continua: 
                                                           
72 Então professor da Escola Politécnica de São Paulo. 
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Eis porque, com a mudança de antigos hábitos 
sociais de elegância e educação, tem 
desaparecido a graça que é sempre branda, 
suave e mimosa.[...] 

A paixão excessiva, excluindo a graça, tem que 
ser traduzida em movimentos sacudidos cuja 
cadência é marcada pela estonteante música do 
“jazz-band” [...] 

A própria mulher se ressente da capacidade 
emotiva do homem moderno.[...] já não lhe 
bastam os dons naturais de beleza, nem a 
elegância de suas formas apenas percebidas 
sob discreta roupagem. Para emocionar é 
necessário que seus encantos sejam percebidos 
atravéz o tecido de atrevida e leve indumentária 
e que mil artifícios, impressionando pelo atrevido 
e pelo inédito, substituam o novo ao belo. 

 (Revista Arquitetura e Urbanismo, set/out. 1936, 
p.128-129). 

E, frente a este quadro, Magro conclui: “é natural, pois, que os 

artistas se sintam desamparados material e moralmente” diante 

da necessidade de terem que atuar em situação tão adversa, 

onde a força da sensibilidade artística esteja comprometida ou, no 

mais das vezes, ausente.   

 

Há, parece, uma íntima torcida para que estas mudanças sejam 

passageiras, como uma credulidade de que tão intensas 

alterações só poderiam ter caráter provisório:  “Tudo leva a crer 

no caráter passageiro da crise”, diria Magro (1936). Da mesma 

forma, Pinheiro reclamava um pouco de discernimento, se 

referindo à arte de então:  

Sejamos razoáveis, êsse moderno que para 
assim ser chamado de fórma e erra, que não 
busca beleza, que recusa todo o acervo de 
cultura acumulado em séculos  de civilização, 
será tão efêmero quanto o são a moda de 
sapatos “ortopódicos”  e de chapéus sem cópas. 
(Revista Arquitetura e Urbanismo, set/out. 1939, 
p.634) 

Por sinal, a produção arquitetônica do recente movimento 

moderno era também interpretada como uma moda passageira. 

Em artigo na revista Arquitetura e Urbanismo, José Sampaio 

(set/out. 1936, p.183), transcreve trechos da palestra “O Espírito 

na Arquitetura”, proferida por Raul Lino na Escola Nacional de 

Belas Artes. O arquiteto português aceitava a validade da corrente 

“chamada modernista” e a validade do emprego em larga escala 

do ferro, do vidro e do cimento armado, visto que estes se 

impunham em edifícios como um banco ou um hospital, por 

exemplo, somente porque nestes o “espírito da arquitetura” é 

meramente material.  

Porém, espaços como igrejas, teatros e residências deveriam ser 

espiritualizados pelo arquiteto, com graça, conforto e aconchego; 

caso contrário seriam como ”invólucros destinados ao 
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‘empacotamento mecânico dos indivíduos” (LINO in SAMPAIO, 

set/out. 1936, p.184): 

modernista-materialista, na estandardização 
chata e inexpressiva da arquitetura cimento-
armado dá ás suas construções, invariavelmente 
o aspecto higiênico de sanatório ou de 
estabelecimento comercial. 

(Revista Arquitetura e Urbanismo, set/out. 1936, 
p.184). 

E concluía, afirmando que alimentava a esperança de que 

aqueles edifícios estandardizados “não sejam mais que moda em 

arquitetura, moda que naturalmente passará, eliminada 

espontaneamente pela lei fatal da evolução, pela reação do bom-

senso e também pelo espírito de fantasia[...]” tão necessário ao 

ser humano. 

 

Ainda que este discurso apontasse uma certa intenção de 

conciliação entre as tendências arquitetônicas contrapostas, o 

incipiente modernismo indicava um caminho mais radical, onde a 

permanência do gosto ecletista era considerada o espelho de uma 

sociedade atrasada, culturalmente incapaz de acompanhar a 

grande mudança que ora se operava. E isto se percebe no ácido 

comentário de Lucio Costa, em artigo originalmente publicado em 

1930, quando afirma irônico: 

Estamos vivendo precisamente, um desses 
períodos de transição cuja importância, porém, 
ultrapassa – pelas possibilidades de ordem 
social que encerra – a de todos aqueles  que o 
precederam. [...]   

A cegueira é ainda, porém, tão completa, os 
argumentos “pró” e “contra” formam emaranhado 
tão caprichoso, que se afigura  a muitos 
impossível surgir, de tantas forças contrárias, 
resultante apreciável. 

[...] As construções atuais refletem, fielmente, 
em sua grande maioria, essa completa falta de 
rumo, de raízes. 

Deixemos, no entanto, de lado essa pseudo-
arquitetura, cujo único interesse é documentar, 
objetivamente, o incrível grau de imbecilidade a 
que chegamos - porque ao lado dela existe, já 
perfeitamente constituída em seus elementos 
fundamentais, em forma, disciplinada, toda uma 
nova técnica construtiva paradoxalmente ainda à 
espera da  sociedade à qual, logicamente, 
deverá pertencer. (ago. 1980, n.4, p.15) 

No mesmo tom quase agressivo, os ecletistas manifestavam seu 

repúdio à ‘arquitetura nova’, ou como se autodenominavam os 

adeptos, à “objetividade nova” (DANTAS, Revista Arquitetura e 

Urbanismo, maio/jun.1937, p.169). Segundo Dantas, esta 

manifestação na arquitetura apresentava sempre  

 O mesmo projeto inexpressivo, a mesma 
fachada nua de fábrica, as mesmas formas 
arquitetônicas, sem arquitetura, o mesmo jogo 
árido e incaracteristico de volumes e de massas 
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inestéticas, concebido[...] no perpetuo êxtase do 
cubo, protofenomeno inviolável da arte 
modernista. [...] 

E concluía taxativo, “Não é uma arquitetura: é a 

monumentalização do cubo; é o delírio cosmopolita do ângulo 

reto; é o jubileu universal do “casarão” (Revista Arquitetura e 

Urbanismo, maio/junho. 1937, p.170). 

 

Outra crítica dizia respeito ao abandono do que Rocha-Peixoto 

cita como a architcture parlante, ou “arquitetura falante”, 

“característica essencial do ecletismo e base teórica da variedade 

de estilos e mesmo da sua mistura” (in CZAJKOWSKI, 2000, 

p.11). Segundo o autor, este conceito implicava na expressão do 

estilo da obra de acordo com a sua função, ou seja, “o caráter do 

edifício devia ser ‘dito’ pelo seu aspecto externo”.  

 

Esta referência ao edifício, o caráter deste é destacado por 

Auguste Perret em conferência73 realizada no Rio e Janeiro a 

convite do então Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo 

Capanema. Segundo o Perret (Revista Arquitetura e Urbanismo, 

nov/dez, 1936, p. 239), o arquiteto deveria estar a par das 

condições permanentes e transitórias do novo sistema a fim de: 

                                                           
73 O arquiteto Auguste Perret ministrou a palestra no Salão do Instituto Nacional 
de Música, na ocasião sob a presidência do também ministro Gustavo 
Capanema.  

[...]criar um recinto coberto, cujo destino deve 
ser evidente; é a isso que chamamos em 
linguagem arquitetônica, o ‘carater’. E si o 
‘carater’ se obtem mediante submissão às leis 
econômicas, o edifício terá ‘estilo’, porque o 
‘estilo – disse Racine – é o pensamento 
expresso no mínimo de palavras. 

Este pensamento acerca do caráter do edifício era motivo de 

estranheza e indignação, mais propriamente pela falta dele nos 

edifícios construídos de acordo com as premissas da ‘arquitetura 

nova’. “Com efeito, os desenvolvimentos das indústrias, dos 

maquinismos de transporte e das técnicas, determinaram a 

necessidade de criação de um estilo industrial”, admitia Dantas 

(Revista Arquitetura e Urbanismo, maio/junho. 1937, p.170), 

reconhecendo que estas construções não deveriam ter o aspecto 

de catedrais ou palácios, por exemplo.  No entanto, reclamava 

ainda, “[...] o que nos parece inadmissível, na arquitetura da ‘nova 

objetividade’, é que se atribua aos palácios e às catedrais o 

aspecto uniforme e inestético de fábricas e armazéns”. 

 

Vale citar um comentário de Maul acerca do movimento gerado 

por uma casa modernista construída na época74: 

                                                           
74 O caso relatado é muito similar àquele gerado pela casa projetada por Gregori 
Warchavchik para si próprio na tradicionalista cidade de São Paulo, em 1928, e 
que causou tanto estranhamento que, aos grupos, as pessoas iam à suburbana 
Vila Mariana para ver a construção. É possível que se trate deste episódio, mas 
não há qualquer referência direta que possa comprovar esta suposição.  
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Há anos apareceu por aqui um arquiteto de 
nome arrevesado, israelita, russo ou polaco, e 
construiu para um novo rico uma casa num 
bairro longínquo. Era um edifício extranho, uma 
espécie de caixote envidraçado, de paredes 
lambidas, sem graça e principalmente sem 
conforto, e porque o dono anunciasse nas folhas 
a maravilha, houve romaria em visita ao bizarro 
habitáculo. (jan/fev. 1938, p.57). 

Dentre os aspectos de rompimento com as regras já 

estabelecidas, a perda do caráter das edificações era 

possivelmente um dos pontos que suscitou as mais ferrenhas 

reações. O próprio Perret fora admitido por Le Corbusier como “o 

único caminho por uma nova direção da arquitetura” (COLLINS, 

1959 apud SEGAWA, 2002, p.59). E Perret indicava mesmo um 

caminho conciliador entre os dois momentos, do racionalismo e 

do modernismo, tanto que afirmava que “a arquitetura é a arte de 

fazer cantar os pontos de apoio”, onde a estrutura deveria ser 

vista e o pilar, realçado como ornamento em sua função 

estrutural. No entanto, entendia que a estrutura deveria ser como 

o esqueleto suportando equilibradamente os órgãos e serviços 

diversos do edifício75, esqueleto este que “[...] deverá ser 

completado pelos enchimentos, cuja escolha dependerá de seu 

                                                           
75 È possível que o artigo posteriormente escrito por Gerson Pinheiro e publicado 
nesta mesma revista cerca de oito meses depois,  desenvolvendo o raciocínio 
acerca da relação entre o corpo humano e a estrutura do edifício (ver item acerca 
de materiais e técnicas construtivas, neste trabalho), tenha certo embasamento na 
idéia divulgada na conferência , por Perret. 

destino” (Revista Arquitetura e Urbanismo, nov/dez.1936, p.239, 

grifo nosso).  

 

Perret, então, considerava que ‘carater’ e ‘estilo’, por si só, ainda 

não eram suficientes: 

A questão do ornamento tem sido posta em 
ordem do dia pela nudez afetada de muitos 
edifícios contemporâneos [...] Restituamos aos 
nossos edifícios o que se lhes suprimiu 
indevidamente. Acusaremos os elementos 
construtivos, o que não impede que os 
protejamos contra as intempéries: cornijas, 
fachas, marcos, molduras, etc., que fazem com 
que a fachada permaneça o que o arquiteto quis 
que ela fosse (Revista Arquitetura e Urbanismo, 
nov/dez.1936, p.239). 

Era este o meio termo, onde o caráter da arquitetura deveria 

verbalizar externamente a sua função, e onde a necessidade de 

economia na construção conseqüentemente provocaria a máxima 

expressão da intenção plástica do arquiteto com o mínimo de 

elementos, sem querer, no entanto, suprimir completamente o 

ornamento. 

 

Mas a arquitetura residencial praticada pelo ecletismo nas 

décadas de 1920 e 1930 estavam impregnadas por um quesito 

reclamado por Raul Lino (in SAMPAIO, Revista Arquitetura e 

Urbanismo, set/out.1936, p.185) ao criticar a “lisura da máquina” 
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que tentava impregnar a arquitetura: é que o moderno era um 

estilo abstinente quanto à fantasia, sendo a expressão pura do 

materialismo e, devido a isto, passaria como se vai uma moda, 

tanto pela lei da evolução, mas também “pelo espírito de fantasia 

que abriga o homem, em qualquer tempo ou lugar  que esteja, a 

cercar sua vida de poesia e motivos de devaneios”.  

 

Este certo sentido fantasioso era entendido por Lemos como uma 

recriação dos estilos observados nas construções das famílias 

abastadas, o que não seria de se estranhar no caso da Praia 

Comprida que, neste momento, apresentava uma arquitetura 

ainda praticada por construtores e projetistas, em geral para 

clientes de renda média, sem as posses da elite que ocupava a 

região nobre nas imediações do Parque Moscoso, no centro de 

Vitória. A tirar pela interpretação de Lemos em relação à situação 

da arquitetura em São Paulo, se observa que:  

Quanto à intenção plástica, ou melhor, quanto à 
eleição do estilo a ser seguido nas construções 
paulistanas, já insinuamos ter havido dois 
critérios, um relativo às construções oficiais e 
outro ligado às residências particulares, estas, 
por sua vez, divididas em dois grupos: as ricas e 
as de classe média para baixo. [...] As casas, 
digamos populares, nos sentido amplo da 
expressão, que vão desde aquelas da classe 
média até às proletárias, tinham os seus estilos 
confusamente determinados, sem policiamentos 

maiores, implicando sempre processos de 
recriação. (1989, P.102) 

Em relação à arquitetura na Paria Comprida, este processo de 

recriação de estilos presumido Lemos se projeta nas fachadas 

das residências de classe média, predominantemente composta 

por funcionários públicos e profissionais liberais, além das 

residências de veraneio das famílias da elite residente no ainda 

meio distante Centro da cidade. Para conceituar esta produção, 

caberia melhor a expressão de “atitude eclética” citada por 

Salgueiro (in FABRIS, 1987, p.106) ao tratar da arquitetura do 

mesmo período em Belo Horizonte: 

[...] afastando a rubrica de caricatura e o estigma 
de pastiche, é eclética a atitude de escolha de 
estilemas dentro dos repertórios – Clássico, 
Gótico, Renascença, “Luíses” e outros. 

Seria a produção arquitetônica fruto da “[...] composição do ‘novo 

estilo’ a partir de recortes conscientes de fragmentos 

arquitetônicos do passado [...]”, e complementa; “não é o pastiche 

gratuito e aleatório, mas a opção consciente pela diversidade de 

linguagens, coerentes com a destinação dos edifícios[...]”.  

 

Esta livre expressão seria característica do próprio ecletismo, 

aquele oriundo da academia, onde, “ao invés de objetivar os 

valores de um estilo individual, o ecletismo propriamente dito 

acreditava poder desenvolver uma linguagem nova a partir das 
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qualidades de diversas outras” (ROCHA-PEIXOTO in 

CZAJKOWSKI, 2000, P.15), tendência que aceitava a 

justaposição de referências estilísticas diversas num mesmo 

edifício. 

 

Esta permissão, ou esta premissa, permitiu a tentativa de 

individuação das fachadas pela presunção fantasiosa do morador, 

“onde a aparência indica o papel que tem ou pretende ter o seu 

proprietário, bem como os meios de que dispõe” ou, dito de outra 

forma, “[...] a fachada explicita a participação do indivíduo no 

‘grande teatro da vida urbana’, sua adesão à moda, à dignidade, 

ao bem-estar” (SALGUEIRO in FABRIS, 1987, p.106-107). 

 

Cabe, então, a leitura das fachadas como forma de expressão dos 

anseios de uma sociedade que, de maneira geral, não tinha 

acesso ao conhecimento tecnicamente direcionado do arquiteto, 

contando sim com os construtores e projetistas cujos saberes 

eram apreendidos na prática dos canteiros. Some-se a este, o 

fato de que grande parte dos desejos dos proprietários respondia 

às incitações da moda edilícia divulgada nas revistas 

especializadas, nacionais ou estrangeiras. 

 

Se o processo projetual então praticado era entendido como uma 

planta baixa prioritariamente traçada, para a qual se definiam os 

materiais construtivos adequados e, só então, era acoplada uma 

fachada, ao gosto do cliente, então pode ser encarado como 

pertinente o fato de serem encontradas, na Praia Comprida, 

projetos diferentes onde plantas baixas idênticas ou muito 

semelhantes apresentam soluções formais distintas.  

 

Embora não seja fato corriqueiro, isto pode ser observado em 

alguns exemplos, partindo ou não do mesmo projetista, como se 

verifica nos projetos de planta idêntica de Jaime Figueira e 

Olimpio Brasiliense76 (Fig. 194).  

 

Em parte, as revistas de arquitetura forneciam material de 

inspiração para os projetos, inserindo artigos sobre história da 

arquitetura buscando informar sobre os estilos arquitetônicos. A 

revista A Casa insere, a partir de 1925,  a seção Fragmentos de 

Architectura onde busca esclarecer o público em geral a respeito 

das “épocas da evolução humana, que ficaram marcadas na 

historia por um estylo architectonico”, acreditando que “se 

houvesse certa educação artística por parte do publico, 

certamente o trabalho do architecto seria menos árduo” (jan.1925, 

n.09, p.09-10). 

 

                                                           
76 Respectivamente, ref. 1338.27 e 1398.28, ambos aprovados na década de 
1930. 
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Fig. 194 – O mesmo desenho em planta poderia dar origem a soluções 
formais distintas. Fonte: Ref. 1338.27 e 1398.28(respectivamente)- dec. 1930 
/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Partindo da civilização egípcia, passando pela Grécia e por Roma, 

os artigos tratariam de vários momentos da história, dedicando 

atenção especial à Renascença Italiana e à Francesa. Ao tratar 

desta última, ressalta a composição das fachadas onde o 

franceses ”manifestaram um gosto e uma fantazia dignas de 

admiração” (A Casa, dez. 1927, n.44, p.27). Mais uma vez, o 

aspecto da fantasia permeia o ideário arquitetônico de forma 

declarada, valorizando o aspecto histórico, porém, adicionado de 

uma pitada de fantasia, de imaginação. 

 

Neste aspecto, também propicia embasamento para a criação de 

um repertório individual pelos projetistas desta arquitetura que, 

como já dito, muitas vezes não contavam com formação 

acadêmica adequada. Assim, “a história da arquitetura 

transforma-se em ‘memória quantitativa’”, onde “a herança e a 

acumulação são seus princípios, signos de estatuto e de riqueza” 

(FABRIS,1987, p.284).   

 

Esta permissão para o acúmulo de referências diversas, aliada à 

necessidade de individuação social através da arquitetura, são 

traços marcantes na arquitetura da Praia Comprida. Embora ainda 

não fosse o tempo das mansões que marcariam a paisagem com 

a vinda da elite capixaba na década de 1950, mesmo as 

residências de menor porte têm uma intenção decorativa, o que 

Lemos destaca como uma característica positiva daqueles 

tempos, ao afirmar sobre as residências da época:   
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Por um motivo ou outro,a cidade cresceu demais 
ganhando casas ricas, casas remediadas,casas 
operárias e cortiços. Todas com pretensões 
arquitetônicas, até as operárias, e isso é uma 
característica simpática daqueles tempos.  
(1989, P.160) 

Este fato se confirma, por exemplo, nas residências destinadas a 

operários, onde soluções idênticas (ou muito semelhantes) de 

planta baixa recebem roupagens diferenciadas para a fachada 

(Fig. 195). Nestas, o frontão atua como elemento diferencial, seja 

pela forma recortada , o que poderia ser encarado como uma 

reinterpretação simplória do neocolonial em voga; seja  pela 

inserção de elementos decorativos em massa, em alto-relevo, 

referenciando o enxaimel do estilo normando. Obviamente, são 

intenções manifestas, nada ostensivas, mas que compõem a 

fachada, valorizando o resultado final. 

 

Projetos com referências mais específicas, agrupados sob a 

‘estética do pitoresco’ referenciada por Pinheiro, compõem um 

universo de múltiplas expressões fachadistas, representadas pelo 

que se definia como estilo. Este termo remonta ao século XIX, 

afirma a mesma autora (1997, p.59), quando estilo poderia ser 

definido como “um conjunto de formas arquitetônicas codificadas 

relativas a determinados períodos da história da arte”  e que, 

posteriormente, ficaria “inteiramente a cargo de das veleidades 

próprias de cada arquiteto ou de sua clientela” (PINHEIRO, 1997, 

p. 59). 

 

 No ensino acadêmico, a história da arquitetura era pautada no 

aprendizado do ‘conjunto de formas  codificadas’, fato que, aliado 

ao método projetual planta-materiais-fachada, resultava em 

práticas comuns, já retratadas neste trabalho, e destacadas por 

Pinheiro na observação de revistas especializadas onde um 

procedimento comum à época era o de “desenvolver mais de uma 

fachada para a mesma planta, deixando a escolha livre para o 

cliente” (1997, p.60). Seria, assim, o ‘enchimento’ citado por 

Perret para complementação das partes vazias entre os pontos de 

apoio da estrutura. 

 

Com origem que remete às casas de campo na Inglaterra do 

século XVIII,  quando a industrialização permitiu maior tempo livre 

para a vilegiatura e as viagens de contemplação. “Sobretudo após 

1720, desenvolve-se [...] a moda dos relatos de viagens 

longínquas”, afirma Corbin (1989, p.137), onde o viajante busca 

surpreender-se com as paisagens descobertas a cada 

direcionamento do olhar. É a predisposição para o surpreendente, 

a constante espera do inesperado. Corbin esclarece ainda que, na 

viagem pitoresca, o modo de apreciação da paisagem 

predispunha à contemplação através de recortes, buscando 



 

 235 

          

                

Fig. 195 – Casas para operários. Fonte: Ref. 1120.23, 1925.39 e 2261.46 
(respectivamente) dec. 1930 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

inscrever a paisagem num quadro. Neste sentido, a valorização 

das paisagens na pintura, e mais especialmente das paisagens 

românticas retratadas pelo artista Claude Lorrain77, vai influenciar 

os jardins ingleses e franceses (CARNEIRO,1999).  

 

Fruto desta busca pelo inusitado de novas paisagens, surge o 

gosto pelo diferente, propiciando “o surgimento das primeiras 

                                                           
77 Pintor francês radicado na Itália. 

manifestações de arquitetura pitoresca ou exótica – o egípcio, o 

chinês, o hindu, e, finalmente, o vernáculo medieval - no cenário 

europeu em fins do século XVIII” (PINHEIRO, 1997, p.60).  

 

Nesta aproximação do homem com a natureza, a casa ganha 

novos contornos, propiciados pela área livre de construção 

remanescente no terreno. ”O campo permitiu uma nova 

implantação com variações na planta e no volume, o que não era 

possível em terrenos urbanos limitados”, reforça Carneiro (1999, 

p.40). Daí surgem as country houses, “onde era possível usufruir 

a natureza integrada aos espaços construídos”. Assim, a vila 

suburbana ou casa campestre “foi o edifício que significou  um 

paradigma  arquitetônico para a época moderna”, afirma Collins 

(1970, apud CARNEIRO, 1999,p.41) Assimetria, irregularidades 

na planta e no volume e distribuição diferenciada de aberturas 

“[...] a idéia geral de vila, de casa campestre [...] no século XIX 

passou a ter um significado mais restrito de moderno, surgindo 

como um novo tipo de habitação, uma residência campestre 

rodeada de jardins” (CARNEIRO, 1999, p.41). 

 

Pensada como um complemento da paisagem aonde se insere, a 

arquitetura rural deveria contribuir para manter o caráter bucólico 

do local, cenário que, por sua vez, era tema de pinturas de cunho 

romântico. Na busca pela aproximação da natureza, multiplicam-
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se as moradias suburbanas: “Cottages inglesas, Chalets suíços e 

alemães, Villlas italianas, Mainsonets francesas e Bungalows 

indianos” (CARNEIRO, 1999, p.43). Este sentimento de retorno à 

natureza seria consolidado na tendência de expansão dos centros 

urbanos para áreas periféricas suburbanas, movimento que 

extrapola o continente europeu, se dissemina pelos Estados 

Unidos, e influencia a produção arquitetônica no Brasil.  

 

O que se define no horizonte arquitetônico é a produção de uma 

arquitetura onde a diversidade formal é propiciada pela 

convivência de referências estilísticas distintas na mesma 

residência. Esta liberdade de expressão era uma licenciosidade 

admitida na arquitetura doméstica que tomou maiores proporções 

a partir das linguagens reelaboradas pelo imaginário das classes 

média e mais populares, que e  ́assim justificada por Carneiro: “a 

importância conferida à subjetividade, segundo a influência 

romântica, foi traduzida pela arquitetura doméstica eclética 

através da diversidade formal de sua linguagem” ( 1999, 0p.52).  

 

A elite cafeeira adotou a nova moda como solução para os 

palacetes de alma francesa e referências estilísticas diversas 

permitidas pelo ecletismo. “Como foi natural, essas ricas mansões 

é que serviram de modelo às casas de classe média [...]. Se os 

partidos foram copiados, os estilos também foram 

reinterpretados[...]”, afirma Lemos (1989, p.101-102). 

 

Não somente os edifícios residenciais da classe abastada, mas 

também as revistas e catálogos disseminaram os padrões 

estilísticos residenciais, onde a liberdade propiciada pelo 

ecletismo permitiu sucessivas reinterpretações dos estilos 

arquitetônicos, no que é possível  confirmar a afirmativa de 

Carneiro, segundo a qual “o sucesso dessa arquitetura se deve ao 

fato de o ecletismo, ao  propiciar várias interpretações, popularizar 

a sua utilização, além de evocar estilos arquitetônicos usados por 

uma ‘aristocracia’ na qual a classe média se espelhava”.(1999, 

p.52). 

 

Alguns estilos arquitetônicos estão claramente representados na 

Praia Comprida. Dentre estes, o neocolonial é o que comparece 

com mais constância no período em estudo. 

 

No Brasil, este movimento nacionalista começa a tomar forma em 

São Paulo, após a Primeira Grande Guerra, embora já pontuasse 

sua presença durante este período. A Ricardo Severo78 é atribuída 

a inserção do tema no cenário paulista a partir da conferência “A 

                                                           
78 Engenheiro português estabelecido em São Paulo a partir de 1908, conhecido 
por sua produção teórica. 
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Arte Tradicional no Brasil”, enfatizando a contribuição portuguesa 

à arquitetura brasileira (LEMOS, 1989, p. 161). Era a época da 

Renascença Brasileira, nas palavras de Severo, mas que, no 

entendimento de Lemos, esse era um “estilo que nada tinha de 

brasileiro” pois que “[...] seus projetos nada mais eram que 

estilizações  do mais puro barroco lusitano das casas solarengas 

ao norte de Portugal” (1989, p.161-163). 

 

O fato é que, no período pós-guerra o sentimento de patriotismo 

explodiu e “a década de vinte surgiu resplandecente com todos 

querendo recuperar o tempo perdido”, e neste cenário, o 

neocolonial “imperou triunfante”. Até mesmo Saturnino de Brito, o 

autor do projeto para o Novo Arrabalde em Vitória (ES), aderiu à 

moda construindo uma casa neocolonial em, Santos (SP) 

(LEMOS, 1989, p.167).  

 

Esta tendência arquitetônica de fundo nacionalista era divulgada 

nas páginas das revistas técnicas em geral, mas especialmente 

instigada na revista Architectura. Notadamente, foi um estilo de 

revivescência das origens culturais locais em reação à ampla 

aplicação do ecletismo acadêmico e sua mira sempre apontada 

para os países europeus, não se restringindo ao Brasil, mas se 

disseminando pelos países da América Latina.  

 

Um artigo de Armando Oliveira79 publicado na revista Architectura 

nos faz retornar ao tema do estilo, onde o termo se traduz na 

“melhor combinação de elementos diversos formando um só todo, 

[sendo] por sua vez conseqüência de um estado de cultura, tanto 

moral quanto material, clima, costumes, etc”. Lamentando a 

tendência de ‘despersonificação’ na arquitetura causada pela 

importação de referências francesas, afirma que “todo esylo tem 

seu habitat proprio” e entre nós, “é forçoso que haja um estylo 

nosso: que o chamem de colonial, tradicional, regional, ou outro 

epitheto mais saboroso” (abril/maio 1922, anno 1, n.7 e 8, p.1-2). 

 

O maior propagandista do neocolonial não seria um técnico da 

área da arquitetura, mas um médico, José Marianno Filho, 

ardente defensor do estilo no Rio de Janeiro. Então presidente da 

Sociedade Brasileira de Belas Artes, em 1922 publica  a matéria 

“Os Dez Mandamentos do Estylo Neo-Colonial”, destinada a 

orientar “aos jovens architectos”  pelo pleno conhecimentos do 

estilo. A ‘Verdade’ e a ‘Força’ encabeçam o ‘documento’, 

orientando que nenhum material seja dissimulado, nem mesmo o 

ferro, e que a idéia de massa prevaleça, “sem contorsões ou 

contrastes inesperados”. O ‘Espírito Clássico’ exige a ordem 

toscana, aquela implantada pelos jesuítas; na’Cor’, que as 

                                                           
79 Engenheiro-arquiteto, membro da diretoria da Sociedade Central de 
Arquitetos, na época. 
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paredes sejam apenas “brancas, amarello-camurça (oca 

desmaiada) ou rosa” com as esquadrias em “verde oliveira claro 

ou azul de Delft”. 

 

Quesitos mais subjetivos, ‘Sobriedade’, ‘Nobreza’, ‘Conforto’ e 

‘Carater’ determinam a contenção no emprego de ornamentos e 

utilização da ”força estática da massa architectonica”, por 

exemplo. Quanto à ‘Categoria’, reside na aplicação contida de 

certos elementos decorativos, como o painel de azulejos, o banco 

de jardim, o óculo (‘olho de boi’), o coruchéo, etc. Daí seria 

possível cumprir o último mandamento, atingir a ‘Nacionalidade’ : 

Um povo não muda de casa nem de língua; e se 
ainda não possuimos nossa casa, é 
simplesmente porque ainda não somos um povo, 
mas havemos de sel-o [sic] inevitavelmente. 

O retorno às formas lógicas do estylo colonial 
dos nossos antepassados, é o prelúdio de nossa 
emancipação social e artística.    (set. 1923, 
anno 2, n.24, p.161). 

O discurso do Neocolonial, permeado de intenções de 

emancipação cultural, era tido como a própria expressão da 

modernidade, aquela mesma que buscavam os modernistas 

através de caminhos bem diversos. A este respeito, Lemos 

afirmaria:  

A modernidade estaria na libertação do jugo 
vignolesco em favor de uma prática 
improvisativa em que, por acaso, os elementos 
vocabulares eram os tradicionais, não os do 
Brasil, mas aqueles de uma semântica  
portuguesa barroca, ou então aqueles outros 
simplesmente inventados. (1989, P.170) 

A presença do neocolonial na Praia Comprida pode ser 

encontrado com mais freqüência na década de 1930, período no 

qual Wolff(2001) constata também a maior força do estilo no 

bairro paulista Jardim América ( Fig. 196, Fig. 197 e Fig. 198). 

Reforçando o parecer de Lemos acerca da distorcida referência 

do colonial brasileiro neste estilo, as fachadas apresentam um 

movimento que pouco recorda as construções prismáticas dos 

sobrados coloniais, substituindo a “força estática da massa” 

proposta por José Marianno por uma combinação de volumes que 

apresenta uma força mais dinâmica e menos compacta (Fig. 197). 

Esta distorção era comum ao estilo, estando presente em todas 

as construções ditas neocoloniais estampadas nas revistas 

técnicas (Fig. 199). 

 

No que diz respeito aos elementos decorativos, o frontão 

recortado em linhas curvas pode ter  o tímpano valorizado pela 

aplicação de um painel de azulejos; no entanto, mais comum é a 

presença do óculo lobulado. Ladeando o frontão, são encontrados 

os coruchéis como suporte de pinhas e abacaxis, diferindo de 



 

 239 

elementos mais simplificados observados nos coruchéis originais 

da arquitetura colonial. Contrariando o que era julgado por José 

Marianno como pertinente ao estilo, a licença criativa poderia 

substituir o capitel toscano pelo jônico. Note-se a presença de um 

banco de jardim, recordando a referência de José Mariano nos 

seus ‘Mandamentos’ para a composição do estilo. Resta então 

observar a utilização do guarda-corpo com “meias-luas” 

desencontradas em semi-círculos, já empregados por Victor 

Dubugras no Largo da memória no ano de 1919 (LEMOS, 1989, 

p.186). 

 

As envasaduras podem ser em verga reta ou arco abatido, ou 

ainda dividirem a mesma fachada, podendo contar com 

sobrevergas decoradas. O tratamento diferenciado dos cunhais 

também pode estar presente, embora não seja tão constante 

quanto o acabamento em forma de ave, arrebitando o arremate 

dos espigões, tal como podem ser encontrados em construções 

originais da época da Colônia. A semelhança entre projetos locais 

e aqueles divulgados nas revistas pode ser observada neste 

estudo (Fig. 200). 

 

Este repertório arquitetônico é comum às construções de Jardim 

América, encontrando na versão paulista os mesmos “frontões 

curvos, requadros de janelas e portadas imponentes de tom 

barroco brasileiro, além de treliças, balcões pináculos, volutas, 

vidraças recortadas e losangos ou quadrados, janelas em arco 

abatido ou pequenos orifícios em formato quadrifoliado [...]’ 

(WOLFF, 2001, p.222), além dos típicos guarda-corpos em meias-

luas criados por Dubugras.  

 

Portanto, este grupo Neocolonial é caracterizado por uma 

produção mais apurada em relação às demais do mesmo período 

na Praia Comprida, ainda que pesem as licenças criativas de 

reinterpretação do colonial legítimo, o que era comum para a 

linguagem recriada no século XX. Ressalte-se a afirmativa de 

Pinheiro acerca da inexistência deste estilo em fachadas de casas 

populares (1997), o que se repete e confirma nas residências da 

Praia Comprida, destacando o caráter mais erudito desta linha de 

referência formal arquitetônica. 

 

No ano de 1922 acontece no Rio de Janeiro a Exposição 

Internacional do Centenário, comemorando a data da 

Independência do Brasil. O evento era aguardado com ansiedade 

e noticiado constantemente nas páginas da revista Architectura no 

Brasil. Era o momento acertado para a criação de um estilo 

nacional e notadamente, os edifícios brasileiros eram 

predominantemente de traje neocolonial. Neste intento, 

Archimedes Memória e Francisque Cuchet criaram, no Palácio 
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das Festas, uma inovação aclamada pelos simpatizantes do 

neocolonial, ávidos por um estilo com linguagem típica brasileira. 

Era “um typo nacional de capitel, onde dentro do espirito jônico há 

uma cabeça de índio com seu cocar dominado o centro, e 

arrematado lateralmente por duas tranças, que se prolongam até 

o fuste” (Architectura no Brasil, dez. 1921, n3, p.95). Assim era 

entendida a criação de uma referência nacional. 

 

O evento da Exposição foi determinante para a disseminação de 

estilos de cunho identitário: vários países latino-americanos 

comemoravam também a sua independência, adotando estilos 

nacionalistas particulares à sua cultura que teriam ampla 

aceitação e seriam popularizados no Brasil. A exposição teve 

projeção nacional e internacional, contando com a participação da 

Argentina, Japão, Estados Unidos, Dinamarca, Itália, França e 

Portugal, dentre vários outros, sendo visitada por mais de três 

milhões de pessoas: 

De uma forma geral, a arquitetura da exposição 
do Rio de Janeiro deixou na cidade a marca do 
neocolonialismo: pavilhões estrangeiros em 
estilo neocolonial ou tradicional, novas 
construções brasileiras em estilo neocolonial 
português[...].    (TENORIO, Estudos Históricos, 
1994, v.7, n.14, p.125). 

A respeito da Exposição do Centenário, Paulo Santos confirma 

que esta foi a maior oportunidade do Movimento Neocolonial 

(198-), contribuindo para a consolidação e valorização do 

movimento de uma forma geral.  

 

Na amplitude do horizonte americano, surge o estilo Missões 

Espanholas, atestando o ‘movimento global de construção racial, 

cultural e política de identidades nacionais “(TENORIO, 1994, 

p.124). Esta vertente amplia as possibilidades de expressão da 

identidade americana pela arquitetura, que recebe influências 

ufanistas de outros países.  

 

No Brasil, este estilo seria introduzido pelo arquiteto Edgar Viana 

(SANTOS, 198-, p.94) e posteriormente popularizado pelo cinema 

e pelas  revistas holywoodianas  (LEMOS, 1989, p.183). Em suas 

origens, remete à arquitetura “[...] das chamadas Missões – misto 

de estabelecimentos religiosos e militares fundados pelos 

espanhóis no território que, após a Guerra Hispano-americana de 

1846-8, viria a fazer parte dos Estados Unidos, como estado da 

Califórnia”  (PINHEIRO, 1997, p.79).   

Aos poucos, esta proposta estilística iria incorporar outros 

elementos da arquitetura mexicana e espanhola, redundando 

numa linguagem “neocolonial hispano-americana [que] aparecia 
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nos projetos publicados em revistas brasileiras de arquitetura 

subdividida nos estilos missões, espanhol, mexicano, 

californiano[...]”, ressalta Wolff (2001, p. 226). De fato, este estilo 

foi difundido pelas revistas de arquitetura, apresentando 

nomenclaturas diversificadas, tais como colonial mouro-missões, 

hispano-mouro, colonial mexicano ou ainda, californiano (Fig. 209). 

Estas denominações espelham diferentes influências 

originalmente enraizadas na ocupação da porção sudoeste do 

território norte-americano, onde a mistura de referências 

espanholas, italianas, mexicanas, inglesas e dos povos nativos 

constituiu um acervo das mais interessantes e belas expressões 

da tradição arquitetônica americana (FOSTER, 2004). O 

rebatimento nacionalista destas expressões seria impulsionado a 

partir das exposições nacionais que resgatavam a produção do 

oeste americano, ocorridas ainda em fins do século XIX.   

   Embora ignorado como indigno de maiores considerações por 

parte de Bruand (1991, p.57), o estilo Missões Espanholas é 

caracterizado pelo autor com composto por “[...] maciças arcadas 

em arco pleno, colunas torças, reboco grosso em relevo com 

desenhos informais  lembrando vagamente a decoração árabe”, e 

ainda, “frontões curvos de inspiração barroca, telhadinhos de 

barro interceptando segmentos de fachada, painéis de azulejo,  

 

 

  
   

 

Fig. 196 – Projetos de referência neocolonial na Praia Comprida. Fonte: 
Ref.964.20- dec. 1920 e 1075.22 dec. 1930/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 
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Fig. 197 – Residência de inspiração neocolonial construída na Ilha do 
Calmon, Praia Comprida (ver fig. 29 – Capítulo I). Fonte: Ref. 1589.3- dec 
1930/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 198 – Projeto com referências do neocolonial e do missões, na Praia 
Cmprida. Fonte: Ref. 1070.22- dec 1930/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005. 

 

 
 

 

         

Fig. 199 – O estilo colonial nas revistas especializadas. Fonte: Architectura 

no Brasil, dez. 1921, n.3, s.p. / acervo Biblioteca da FAU/UFRJ (ao alto), A 

Casa, dez. 1925, n.10, p.19 (acima, esq.) e A Casa, fev. 1925, n.10, p.19 

(acima, dir.) /acervo Prof. Olínio G. Coelho. 
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Fig. 200 – è possível verificar a semelhança entre alguns projetos aprovados 

para na Praia Comprida (ao alto) e aqueles divulgados nas revistas (acima). 

Fonte: Ref. 1875.38-dec.30/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005 (ao alto) e 

A Casa, ago. 1925, n.16, p.19/acervo Prof. Olínio G. Coelho (acima). 

 

[...] grandes arcos na fachada e grupos conjugados de duas ou 

três pequenas janelas em arco, muitas vezes separadas por 

pequenas colunas salomônicas”, complementa Wolff (2001, 

p.228).  

 

A presença do Missões Espanholas ainda é tímida na Praia 

Comprida dos anos 1920 e 30. Se no Jardim América esta 

expressão arquitetônica ganharia contornos mais fortes entre 

1935 e 1940 (2001, p.226), entraria definitivamente para o cenário 

do arrabalde capixaba nas décadas de 1940 e 1950, quando se 

tornou o estilo mais comumente aplicado. È clara a influência das 

revistas técnicas pela similaridade entre projetos ou elementos 

isolados, como se observa nas colunas torças da varanda (Fig. 

209), ornamentando o vão de contorno irregular, presente nos 

dois exemplos. 

 

Também é possível observar um certo hibridismo no projeto 

2075.42 (Fig. 210), onde a presença de torreão do Missões é 

mesclado à decoração de inspiração marajoara. A manifestação 

marajoara seria localizada por Segawa (2002, p.61) nos estudos 

do pintor paraense Theodoro Braga realizados no início da 

década de 1930, como uma saída para arte brasileira remetendo 

à arte pré-colonial, à moda dos países latino-americanos “que 

adotavam desenhos pré-hispânicos como ornamentação”(Fig. 

213). Vale lembrar que foi com um projeto decorado com motivos 

marajoaras que Archimedes Memória venceu o concurso de 

projetos para o Ministério da Educação e Saúde Pública na 

Capital Federal brasileira. 
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Como parte do revivalismo norte-americano no século XX, Foster 

(2004, p.334) cita o Spanish Pueblo Revival, derivado da 

arquitetura Colonial Espanhola dos séculos XVII e XIX. Foster 

afirma que este estilo foi deliberadamente desenvolvido com o 

intuito de atrair turistas, ficando restrito ao Novo México, norte do 

Rio Grand Valley combinando elementos nativos vernaculares 

com uma pitada do Missões. No Novo México, este estilo se 

centraliza especialmente em Santa Fé, especialmente devido à 

projeção turística alcançada pelo povoado após os investimentos 

turísticos realizados pelos ingleses posteriormente à Primeira 

Grande Guerra.  Esta linguagem se pauta, portanto, numa 

reinterpretação da arquitetura autóctone. 

 

Nesta vertente, é possível encontrar alguns raros projetos que 

remetem a esta linguagem estampados nas páginas da revista A 

Casa, reafirmando a permeabilidade do ecletismo à introdução de 

interpretações pessoais a uma base estilística original. No projeto 

em referência, o acabamento escalonado na extremidade superior 

das paredes extrapola a linearidade da arquitetura Colonial 

Mexicana. Da mesma forma, a inserção de pedras aparentes no 

contorno do arco lateral demonstram a influência do Missões, 

possibilidade admitida (no parágrafo anterior) pelo próprio Foster. 

 

Antonio Moya, participante da Semana de 22 com projetos de 

inspiração pré-hispânica, também teve projetos publicados na 

revista A Casa (Fig. 213), o que pode ter influenciado outros 

profissionais se considerada a similaridade na simplificação e 

geometrização dos traços encontrados em projetos arquitetônicos 

da mesma época. De qualquer maneira, é possível notar uma 

certa ligação entre a proposta de Moya e os projetos do Spanish 

Pueblo Revival.  

 

Dentre as expressões da arquitetura doméstica nas primeiras 

décadas do século XX, os estilos associados às manifestações 

vernaculares européias, popularmente conhecidas como chalés, 

tem seu espaço garantido no imaginário da época.  Tanto Pinheiro 

(1997) quanto Wolff (2001), ao tratar da produção paulistana no 

mesmo período, reconhecem que a inferioridade numérica desta 

linguagem é superada pela permanência de exemplares 

arquitetônicos afins ao estilo ao longo da primeira metade do 

século XX.  

 

A propósito das linguagens identificadas no estilo  dito normando,  

Pinheiro (1997, p.85) localiza o Tudor como expressão gótica na 

Inglaterra de fins do século XV ao início do XVII; os chalés, 

associados às casas de campo nas montanhas da Suíça e o 
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normando, como a denominação portuguesa para as construções 

em madeira do norte da França.  Os chalés materializavam, 

portanto, o universo do estilo normando, tendência que abrigava 

manifestações diversas mesclando “referências da arquitetura 

vernacular e medieval européia com alguns elementos da 

arquitetura anglo-americana e da normanda francesa“ 

(WOLFF,2001, p.246), presentes no cenário nacional em 

expressão de características formais diversas, mas que se 

afinavam na base de fundo romântico e cunho pitoresco, 

presentes desde fins do século XIX (Fig. 203) 

 

Permitida a mesclagem de elementos de diversas referências, 

apropriadamente observa Carneiro que, em geral, “a unidade do 

conjunto formal não é determinante, mas, sim, a bricolagem da 

formas e elementos ornamentais com a intenção de criar um 

diálogo pitoresco e muitas vezes intrigante evocando o passado 

arquitetônico” (1999, p.53). 

 
A composição da fachada normanda se pautava na acentuada 

declividade dos telhados, com cobertura em telhas planas de 

modelos variados (francesas, imitação de ardósia, etc), com 

beirais pouco profundos e empenas voltadas para as fachadas 

frontais que recebiam simulações de estruturas em madeira como 

imitação do enxaimel, ainda, a utilização de elementos da 

arquitetura medieval como as bow-windows, por exemplo. 

(PINHEIRO, 1997 e WOLFF, 2001) (Fig. 201  a Fig. 204). 

 

O estilo normando se manifesta na Praia Comprida com alguns 

pouquíssimos chalés, em geral condizentes com a realidade 

destacada por Wolff acerca do hibridismo sofrido pelo estilo no 

Brasil eclético, onde poderia absorver características de outros 

estilos em voga:”desse modo mesclaram-se pequenas janelas 

triplas e arcos plenos – dos hispanismos – com janelas e arcos 

ogivais e telhados de ponto alto – próprios a seu vocabulário” 

(2001, p. 248). De fato, no arrabalde considerado, se os chalés 

apresentavam bow-windows, chaminés e revestimento rusticado, 

como convinha, agregava também arcos em pedra aparente, 

janelas duplas geminadas de arco pleno e guirlandas decorativas, 

conformando na cobertura acentuada a sua maior referência aos 

chalés europeus propriamente ditos (Fig. 205 e Fig. 206). 

 

A absorção de elementos do estilo normando em residências não 

afins ao chalé confirmam a difusão de uma linguagem recriada a 

partir de interpretações próprias, com referências superpostas e 

combinadas livremente, ao sabor e gosto dos desejos do 

proprietário ( Fig. 207). 
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O paulatino deslocamento do eixo de influência na produção 

arquitetônica brasileira, determinando a introdução de um olhar 

mais americanizado e menos pautado nos modelos europeus, 

manifesta-se de forma mais contundente na multiplicação dos 

bangalôs. Solução típica americana, sua popularização está 

associada à proliferação dos subúrbios nos Estados Unidos nas 

primeiras décadas do século XX. 

 
 
Em seu estudo sobre a arquitetura residencial norte-americana, 

Gerald Foster(2004) situa a origem do bangalô no século XIX 

quando, sob a inspiração do Arts & Crafts, são construídos os 

“cottages” ou casas de campo para a vilegiatura da classe 

abastada, com grandes alpendres, telhados com baixa inclinação 

acentuando o volume horizontalizado, tijolos aparentes, janelas 

agrupadas para permitir a apreciação da paisagem e sólidas 

chaminés pontuando a linha horizontal.  

 
  
Contemporâneo a este seria o ”Craftsman Style”, também 

influenciado pelo Arts & Crafts com alicerces em pedra aparente, 

que o mesmo autor citado identifica perante a ampla utilização da 

madeira para estrutura e vedação, combinadas com seixos 

rolados no fechamento do pavimento térreo, além de pórticos  

 

Fig. 201 – Chalé publicado na revista Architectura no Brasil., ago 1923, n. 
23, s.p. /acervo Biblioteca da FAU/UFRJ. 

 
 

Fig. 202 – Fachada em sistema enxaimel, divulgada na revista Der 
Bausmeister, 1911, originalmente acervo do construtor Andre Carloni  (Der 
Bausmeister,IX jahrgang, heft 7, abril 1911, TAFEL.14). 
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Fig. 203 – Chalé típico normando em revista de origem alemã Der 
Bausmeister, 1911, originalmente acervo do construtor Andre Carloni. (Der 
Bausmeister_IX jahrgang, heft 7, abril  1911, p.84). 

 

 

 

Fig. 204 – Chalé em estilo normando. Revista Architectura no Brasil, jun/jul 
1922, n. 9 e 10, s.p. /acervo Biblioteca da FAU/UFRJ. 
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Fig. 205 – Chalé na Praia Comprida. Fonte: Ref. 844.17- dec. 1920/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
 

 

Fig. 206 – Chalé na Praia Comprida. Fonte: Ref.1776.36-dec. 1930/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

    

Fig. 207 – Simulação de enxaimel como referência ao estilo normando, na 
Praia Comprida. Fonte: Ref.753.16- dec. 1920 e  1338.27-dec. 1930/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

alongados contando com colunas, profundos beirais projetando 

zonas de sombra, e por fim, a presença de pérgolas. 

 

Por fim, Foster(2004) distingue o bangalô propriamente dito, 

oriundo da arquitetura vernacular indiana no período da ocupação 

britânica, caracterizado por casas térreas  abraçadas por amplas 

varandas. Este tipo de bangalô assume formas diversificadas ao 

se difundir na Califórnia, onde passa a denominar as residências 



 

 249 

de pequeno porte, de forma geral. As características são similares 

às anteriores, porém são construções populares, mais baratas, 

com volumes mais compactos e profundos, tendo, em geral, o 

pórtico frontal abrigado sob cobertura independente. Ainda, é 

comum a presença da bay-windou aplicada a uma das laterais 

além da chaminé com pedras aparentes. Outra possibilidade de 

solução formal prevê a utilização de ampla cobertura, em duas 

águas, se projetando com o telhado galbeado sobre um profundo 

alpendre. 

 

Se no próprio território de origem Foster já indica a popularização 

suburbana de uma denominação comum para esta expressão 

arquitetônica, no Brasil todas estas manifestações, embora 

diversas, acabam por se fundir (ou confundir) sob a denominação 

de bangalô, casas americanas, casas de campo ou cottages, 

quando divulgadas nas revistas especializadas da época. Assim, 

na acepção de Foster (2004, p.352, tradução livre), “o termo 

bungalow está mais próximo de um conceito, referindo-se não a  

um tipo ou estilo de residência, mas a uma noção típica dos 

primórdios do século XX  que estava associada a arquitetura afim 

à simplicidade e à informalidade”. Desta forma, para adiante o 

termo bangalô será adotado para agrupar estas linguagens em 

parte diversas, mas que compõem um universo de exemplares 

com finalidade comum. 

Este estilo é disseminado na década de 1920, estabelecendo-se 

como “um dos estilos arquitetônicos mais típicos dos subúrbios 

das jovens metrópoles californianas, sendo bastante conhecida e 

utilizada a expressão ‘bangalô californiano’ para denominá-lo”, 

esclarece Pinheiro (1989, p.80). A mesma autora ressalta que a 

responsabilidade estava nas mãos de construtores, “interessados 

em satisfazer , do modo mais rápido e econômico possível, o 

gosto dos clientes – no caso, as camadas médias urbanas 

emergentes da sociedade americana”, daí a grande aceitação do 

bangalô pela adequação às solicitações então expressas. 

 

A despeito da presença de outras manifestações simultâneas, 

como o neocolonial e o missões,  por exemplo, sem dúvida foi o 

bangalô a forma de expressão mais típica na conformação da 

paisagem urbana na Praia Comprida durante o período ora 

tratado, na primeira ocupação do lugar. Alguns projetos traziam 

explícita esta intenção, compondo uma maioria em relação a 

outros que seriam apresentados como casa de campo ou de 

veraneio, este últimos de representação numericamente ínfima. 

 

Os bangalôs da Praia Comprida, em maioria, apresentaram 

poucas variações na solução formal da fachada. É mais comum 

encontrar a fachada plana de onde o alpendre, de pequenas 

dimensões, em geral ocupa posição centralizada em relação à  
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Fig. 208 – Missões nas revistas e na Praia do Canto. Detalhe janelas 
geminadas com colunas torças. Fonte: A Casa, set. 1925, n.17, capa/ acervo 
Prof. Olínio G. Coelho (ao alto) e Ref. 1691.34-dec.30/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005 (acima). 

 
 

 

Fig. 209 – Ao alto, o mouro-missões e acima, missões na Praia comprida. 
Detalhe varanda. Fonte: Architectura, jun. 1929, n.1, p.16/ acervo Coleções 
Especiais/Biblioteca Central/UFES e Ref. 1645.33 – dec.30/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 210 – Missões com torreão. Fonte: Ref.2075.42- dec 1930/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

     

Fig. 211 – Missões segundo Foster. Fonte: FOSTER, 2004, p.329 e p.327 
respectivamente. 

 

Fig. 212 –Projeto na Praia Comprida sugerindo a inspiração no Colonial 
mexicano. Fonte: Ref. 955.20- dec.20/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

 

Fig. 213 – Projeto de Antonio Moya com decoração de motivos pré-
hispânicos. Fonte: A CASA, out1925, n. 18, p.13, det/ acervo Prof. Plínio G. 
Coelho. 
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Fig. 214 – Colonial Mexicano. Fonte: A Casa, n.12, abril 1925, p.30 /acervo 
Prof. Plínio G. Coelho. 

 

 
Fig. 215 – Pueblo Style, segundo Foster. Fonte: FOSTER, 2004, p.335. 

 

      

Fig. 216 – Pueblo Style, segundo Foster. Fonte: FOSTER, 2004, p. 335 e 
p.337. 

 

empena frontal, mas em menor número pode estar deslocado 

lateralmente (Fig. 218). Ao contrário da proposta de despojamento 

imbuída na idéia do bangalô do Arts & Crafts, algumas casas 

respondem aos aspectos do bangalô original, porém não se 

privam da introdução de vários elementos decorativos. É Wolff 

quem observa, a respeito das residências de Jardim América, um 

desvio consciente nesta postura decorativa: 

Não raro, nos projetos dos bangalôs parece ter 
havido um certo “arrependimento” por seu 
despojamento, e encontrou-se uma forma de 
ornamentar a fachada principal da casa. O 
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recurso empregado, em geral, foi o de guarnecer 
o pórtico de acesso com algum esforço retórico 
definido por um frontão de motivos clássicos ou 
próprios do barroco brasileiro (2001, p.206). 

Raríssimas vezes o frontão foge à forma triangular (seja com 

tacaniça ou com o frontão propriamente dito) sendo esta uma 

solução que também foi observada por Wolff no Jardim América 

(Fig. 219 e Fig. 220).  Em vários momentos, a alusão ao bangalô 

americano se reforça no tratamento da fachada, onde os materiais 

aparentes, tais como tijolo e pedra, são expostos. No caso norte-

americano, tal procedimento seria associado por Foster(2004) à 

intenção de redução no custo final da obra ao dispensar os custos 

da mão de obra.  

 

Outra solução não menos comum tira partido do telhado 

independente para a varanda, com o oitão paralelo ao 

alinhamento frontal do terreno. Em geral aplicada a uma planta 

baixa de desenho retangular, esta solução remete aos 

exemplares originais californianos,  imprimindo certo movimento à 

fachada (Fig. 221 e Fig. 222). A proposta de despojamento 

ornamental prevê a inserção de colunas clássicas das ordens 

mais simples, como a toscana e a dórica, ou adotam a presença 

de colunas de fuste quadrado, não raro com pedras aparentes 

(Fig. 223).   

 

O hibridismo peculiar à raiz eclética permitiu recriações de caráter 

original pela simbiose de elementos das soluções típicas, como a 

utilização da cobertura alongada e de beiral largo por sobre o 

alpendre (Fig. 224 e Fig. 227)  associada a um plano de fachada em 

destaque pelo jogo de cobertura contrastante (Fig.225 e Fig. 226). 

Em outro exemplo, a referência específica a uma das tipologias 

típicas norte-americanas, ou mais especialmente californianas, 

pode encontrar seus ecos na Praia Comprida (Fig. 228 e Fig. 229), 

constando também na revista A Casa sob a denominação de 

‘casas americanas’, numa óbvia referência às construções 

californianas reinterpretadas pelo autor no projeto. Outras 

soluções formais para o bangalô podem ser encontradas tanto em 

Jardim América, quanto na Praia Comprida, fazendo crer na 

representação que teriam as revistas especializadas na 

divulgação e popularização da arquitetura na época. (Fig. 231  eFig. 

232). 

 

A constatação da afirmativa de Foster (2004), segundo o qual 

este nome passou a designar toda casa de pequeno porte, é 

possível pela presença da denominação de ‘bangalô’ (nas 

legendas das pranchas pesquisadas) em projetos cuja solução 

formal em pouco, ou nada, reflete as características dos originais 

californianos. Alguns exemplos mantêm maior similaridade com 

os projetos  
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Fig. 217 – Bangalô com alpendre sacado, Jardim América. Fonte: WOLFF, 
2001, p.184. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 218 – Bangalô com alpendre sacado encimado por tacaniça. Observar a 
utilização de materiais aparentes, clara referência à tipologia norte-
americana. Praia Cmprida. Fonte: Ref 456.10-dec. 20/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

Fig. 219 – Bangalô com alpendre sacado encimado por frontão recortado. 
Fonte: Ref. 1596.32-dec. 1930/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 
 
 
 

 

Fig. 220 – Bangalô em Jardim América, cerca de 1923 . Fonte: WOLFF, 
2001, p.206. 
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Fig. 221 – Bangalô na Praia Comprida. Fonte: Ref. 910.19-dec. 1920. / 
acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
 
 

 

Fig. 222 – Bangalô típico norte-americano. Fonte: FOSTER, 2004, p.352. 

 

Fig. 223 – Variações sobre o tema do bangalô. Fonte: Ref. 1039.21-dec. 
1920. / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 
 
 
 

 

Fig. 224 – Esquema de bangalô norte-americano, “Craftsman Style”. Fonte: 
FOSTER, 2004, p.353. 
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Fig.225 – Bangalô. Fonte: Ref.907.19-dec.1920/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

 
 

Fig. 226 – Bangalô, Praia Comprida. Fonte: Ref: 997.20-dec. 1920/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 227 - Bangalô Craftsman Style .norte-americano, 1921. Fonte: 
FOSTER, 2004, p.350. 

 
 
 
 
 

 

Fig. 228 – Bangalô na Praia Comprida. Fonte: Ref. 799.16-dec. 1920/ acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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Fig. 229 – Bangalô californiano, 1911, Craftsman Style. FOSTER, 2004, p. 
346. 

 

 

Fig. 230 – Casas americanas, releitura do bangalô nas páginas da revista A 
Casa, jan. 1925,  n. 09, p. 10/ acervo Prof. Olínio G. Coelho. 

 

Fig. 231 – Bangalô em Jardim América. Fonte: WOLFF, 2001, p. 204. 
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Fig. 232 - Bangalô em Praia Comprida. Fonte: Ref. 784.16-dec 1920 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

Fig. 233 – Projeto de bangalô na Praia Comprida. Fonte: Ref. 814.17-dec. 
1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 

 

 

Fig. 234 - O Architecto Moderno no Brasil, sd, fl.30/ Coleções Especiais/ 
Biblioteca Central/ UFES. 
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Fig. 235 – Projeto aprovado na Praia Comprida e projeto em publicação 
espacializada. Fonte: Ref. 683.14-dec.1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005 e O Architecto Moderno no Brasil, sd, Fl.36/ Coleções Especiais/ 
Biblioteca Central/ UFES. 

          

 

Fig. 236 – Projeto aprovado na Praia Comprida e projeto em publicação 
especializada. Fonte: Ref. 831.17, dec.1920/ acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005 e A Casa, jun.1925, n.14, p.26 / acervo Prof. Olínio G. Coelho. 
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Fig. 237 - Projeto aprovado na Praia Comprida e projeto em publicação 
espacializada. Fonte: Ref. 959.20-dec.1920 / acervo PMV/SEDEC/DIT/CDA, 
2005 e A Casa, set.1925, n. 17,  p.30/ acervo Prof. Olínio G. Coelho. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fig. 238 – Projetos na Praia Comprida onde a liberdade de composição  teve 
resultados peculçiares.  Fonte: Ref. 645.13 e 704.15-dec. 1920 / acervo 
PMV/SEDEC/DIT/CDA, 2005. 
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divulgados em revistas ou catálogos, como o  O Architecto 

Moderno no Brasil (Fig. 234 e  Fig. 235). 

 
Salvo as referências estilísticas mais óbvias, ainda que distorcidas 

por recriações individuais, os demais projetos da Praia Comprida 

demonstram a liberdade na elaboração de sistemas inéditos de 

ajuntamento de elementos decorativos oriundos de estilos 

diversos. Algumas influências das coleções particulares de 

revistas e catálogos especializados, como aquela de André 

Carloni, fornecem indícios de fontes de inspiração que certamente 

orientaram os construtores e arquitetos na época. Como exemplo, 

os projetos de residências de dois pavimentos, um aprovado na 

Praia Comprida e o outro constante de publicação especializada, 

demonstram certa similaridade na opção por destacar um volume 

a partir da fachada, sugerindo a presença de um torreão para 

movimento dos volumes. Ainda o ritmo impresso à fachada pela 

disposição de amplas janelas de aspecto verticalizado, aliado à 

decoração da empena frontal também reforçando a direção 

vertical, estes fatores sugerem pontos de partida comuns para 

disfarçar o aspecto compacto do corpo do edifício.   

 

É bom frisar que a maioria das revistas que influenciou a 

produção na Praia Comprida é constituída de publicações 

nacionais, especialmente a revista A Casa, já que eram 

publicações contemporâneas à cupação do bairro. As revistas 

estrangeiras tais como, Der Bausmeister, L'Architectura Italiana e 

L'Edilizia Moderna, tinham circulação restrita e, no caso daquelas 

observadas neste estudo, datavam do início da década de 1910 e, 

de qualquer maneira, remetiam a padrões mais formais, ainda 

apegados a excessos decorativos, e por isto destinados a uma 

camada social que somente voltaria seu interesse para a moradia 

na Praia Comprida em meados do século XX.  

 

As fontes de inspiração da classe média, responsável pela 

construção da paisagem primeira do bairro voltou seu interesse 

para as tendências despojadas da arquitetura californiana, 

associada a um novo estilo de vida que reproduzia a realidade 

dos prórpios moradores do arrabalde capixaba, agora com a 

possibilidade de adquirir e construir o seu próprio imóvel. Não 

bastasse, este sonho da casa própria poderia ser concretizado de 

uma forma digna e accessível, com a contratação de um 

construtor capacitado a cargo do qual ficaria o projeto e a 

construção da residência.  

 

Inaugurada a época da arquitetura individualizada, onde o 

proprietário poderia escolher a “casaca” a vestir a sua residência , 

ao seu gosto e espírito. Assim, as casinhas ditas econômicas, à 

semelhança dos bangalôs californianos, assumiam feições 
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diferenciadas embora acopladas ao mesmo arcabouço, 

permitindo a inclusão de referências normandas, neocoloniais, do 

missões, e de tantos estilos quanto lhes apetecesse, resultando 

em soluções que, se poderiam abdicar de sobriedade e elegância 

(a outros olhos), dignificavam o proprietário pela possibilidade da 

escolha pessoal, individualizada. 

 

Na Praia Comprida, os projetos aprovados percorrem o roteiro 

típico da época, volteando do neocolonial ao normando, ainda 

sem muitas construções mais abastadas que proporcionasse à 

paisagem composições mais imponentes, à feição de palacetes. 

No entanto, permite demonstrar a inserção da capital capixaba no 

cenário nacional, especialmente na tendência de estabelecimento 

de uma linguagem arquitetônica de certa forma comum e 

sincronizada, associada à ocupação de áreas de expansão 

suburbanas. 
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Toda grande imagem simples revela um estado de alma. A  casa, 

mais ainda que a paisagem, é “um estado de alma”. Mesmo 

reproduzida em seu aspecto exterior, ela fala de uma intimidade.  

 (BACHELARD, 1993, p.84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR  FIM 
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A sociedade que presenciou as mudanças ocorridas nas primeiras 

décadas do século XX buscava ansiosamente inserir-se na era 

dos avanços tecnológicos, da velocidade, da modernidade, mas 

ainda carregava em si as marcas do século passado, 

impregnadas em seus hábitos e costumes. A possibilidade de um 

novo modo de vida seria propiciado pelo Arrabalde da Praia 

Comprida, onde foi possível a construção da morada num 

ambiente que se afinava com os valores progressistas da época.  

 

A modernidade na arquitetura da Praia Comprida esteve 

associada a um plano urbanístico que poderia ser considerado 

visionário para a época de sua realização. Elaborado em fins do 

século XIX, quando a capital capixaba se restringia a um pequeno 

núcleo urbano onde ainda estavam claramente impressas as 

marcas do traçado da antiga vila colonial, o Plano do Novo 

Arrabalde buscou expandir o tecido urbano tomando posse dos 

terrenos ermos e alagáveis localizados a nordeste da ilha de 

Vitória.  

 

A concretização do Plano do Novo Arrabalde demandaria um 

prazo mais extenso do que jamais poderiam imaginar seus 

idealizadores. As sujeições econômicas ao oscilante mercado do 

café adiaram por demais a implantação do Novo Arrabalde e 

motivaram a mudança no sentido de expansão da capital 

capixaba. Embora nunca tivesse sido efetivamente abandonado, o 

Plano do Novo  Arrabalde perdeu a urgência quando o Presidente 

de Estado Jerônimo Monteiro implementou o loteamento do 

Parque Moscoso. Todos os quesitos associados à modernidade, 

como o parcelamento retificado e amplos lotes, infra-estrutura e 

saneamento, enfim, todas as exigências de um moderno 

loteamento estavam ali cumpridos, em área adjacente ao núcleo 

original da cidade. 

 

Diante disso, de nada adiantou estender a linha do bonde elétrico 

até à Praia do Suá,  próximo à região da Praia Comprida, pois a 

elite já havia se estabelecido no Parque Moscoso que, a partir de 

então, se tornara o bairro nobre da capital. Este status  seria 

mantido até à década de 1950, quando esta elite, que em geral 

tinha sua casa de veraneio na Praia Comprida, finalmente elegeu 

a região da praia como local de moradia definitiva. 

 

Com os interesses da elite voltados para o centro da cidade, a 

Praia Comprida cumpriu o papel de local de vilegiatura, embora 

tal fato se comprove mais nos relatos de moradores antigos do 

que propriamente nos projetos aprovados: raros são aqueles que 

indicam a destinação explícita a ‘casa de veraneio’.  

 



 

 265 

No entanto, se a elite não veio de imediato, também o operariado 

e as classes menos favorecidas não se animaram a fixar 

residência neste local. Além de distante do centro, muitos terrenos 

ainda estavam sujeitos às marés. Além do mais, os maiores e 

mais significativos investimentos feitos na Praia Comprida foram 

contemporâneos àqueles realizados em Jucutuquara, o bairro 

operário previsto por Saturnino de Brito no Plano do Novo 

Arrabalde sob a denominação de Vila Monjardim, bem mais 

próximo ao centro urbano.  

 

A Praia Comprida é mais substancialmente ocupada partir dos 

últimos anos da década de 1930, quando os investimentos 

continuados pelos governos consecutivos de Nestor Gomes, 

Florentino Avidos e o governo interventor da Revolução de 30 

realizam investimentos voltados prioritariamente para a infra-

estrutura básica e a melhoria na acessibilidade ao bairro. Ruas 

pavimentadas, água canalizada e energia elétrica, além de 

bondes e, ainda na década de 1930, a presença do transporte 

coletivo em ônibus, concorreu para que a Praia Comprida 

iniciasse finalmente uma trajetória contínua no processo de 

consolidação enquanto bairro. 

 

Assim como em outras cidades, o subúrbio devidamente 

municiado de infra-estrutura e favorecido pelo acesso de 

transporte coletivo, atraiu uma classe média que buscava adquirir 

a casa própria, agora acessível pelos empreendimentos 

imobiliários que se sucediam nos arredores dos centros urbanos. 

Assim foi com bairros cariocas como Vila Isabel, Andaraí, Grajaú, 

tanto quanto com bairros paulistas como o Jardim América, 

primeiro bairro-jardim de São Paulo. Se este último foi privilegiado 

por uma ocupação mais abastada, no momento inicial de sua 

implantação a classe média também esteve presente, como uma 

fase experimental para testar a receptividade do empreendimento. 

 

Da mesma forma, ocorreu na Praia Comprida uma tendência 

inicial à ocupação pela classe média, considerando como 

indicativo o porte das residências aprovadas. A elite se instalara 

no Centro, nos arredores do Parque Moscoso, e somente em 

meados do século XX seria finalmente seduzida pelos subúrbios, 

popularizados pela prevalência da cultura norte-americana em 

substituição ao modelo francês. 

 

Os padrões de comportamento de fins do século XIX e início do 

XX indicam que os olhares voltavam-se admirados para o 

continente europeu e, principalmente, para a França, padrão 

adotado pela elite brasileira como símbolo de refinamento e 

cultura. Neste sentido, os cômodos presentes nos palacetes 
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paulistanos, por exemplo, refletem os hábitos de uma sociedade 

enriquecida rapidamente com os lucros do café. 

 

O interesse endereçado para os costumes europeus era normal 

para a época. Tanto a distribuição dos cômodos, tendendo à 

setorização por função e à alta especialização dos ambientes, 

quanto a denominação, por vezes afrancesada, dos 

compartimentos denotava esta sociedade que se desejava 

tipicamente européia. 

 

Na Praia Comprida, este costume se repete, embora com 

dimensões mais modestas, muito distantes dos palacetes, mas 

mantendo algumas referências. O quarto de vestir, por exemplo, 

que era uma variação do boudoir ou ‘sala da senhora’ encontrado 

no  palacete, e  que também poderia comparecer com o jeito 

afrancesado de toilette. 

 

Outra tendência registrada era a presença de duas salas, sendo 

uma resguardada às visitas e que geralmente era mantida sem 

uso. Ou ainda, a presença da copa que mais se aproximava de 

uma circulação. A presença de cômodos de pequenas dimensões, 

privilegiando a quantidade em detrimento do conforto dos espaços 

era comum a esta classe média que vislumbrava na casa própria 

também um símbolo de status, buscando se apropriar de alguns 

elementos comuns aos palacetes. Nestes, o intenso uso das 

áreas sociais denotava a importância da família. Nas residências 

simples da Praia Comprida, a existência da sala de visitas era 

mantida, mesmo que raramente utilizada. 

 

A necessidade de minorar os custos determinou a eliminação dos 

corredores, ocasionando a sobreposição de usos em cômodos 

centrais em relação à planta baixa. Em geral cabia à sala de 

jantar o papel de substituir o corredor, de forma que devia cumprir 

a função de cômodo de permanência e de distribuição ao mesmo 

tempo. Com os quartos abrindo para esta sala, a distinção entre 

setores íntimo e social era relegada. 

 

É possível, também, que esta fosse uma releitura da organização 

dos palacetes, onde vestíbulos e grandes átrios mobiliados 

eliminavam em muito a necessidade de corredores, se 

apresentando como espaços de distribuição.  

 

O alto custo das instalações sanitárias e, em certo sentido, a sua 

ineficiência, demandava a localização dos cômodos de serviço 

devidamente isolados das áreas de uso social. A localização de 

um pequeno compartimento, geralmente denominado de copa, 

evitava o contato direto do banheiro com a cozinha, atendendo a 

uma determinação do Código de Posturas. Este distanciamento 
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da cozinha também era aconselhado como medida de decoro, a 

fim de evitar que as “emanações” do sanitário e da cozinha 

invadissem as áreas sociais. 

 

A localização do setor de serviços aos fundos da residência indica 

a estreita relação ainda mantida com o quintal, local que poderia 

abrigar um galinheiro, o depósito de lenha ou, possivelmente, uma 

pequena horta. Esta seria uma necessidade em vista da quase 

ausência de comércio na Praia Comprida, nestas primeiras 

décadas. Associado à provável ausência de geladeiras, que só 

por volta de 1950 seriam popularizadas, indica um esquema 

alimentar baseado na necessidade de consumo rápido. 

 

Ironicamente, esta ocupação que se desejava moderna tem 

origem em área ainda rural, conforme considerada no Código de 

1926. Muito embora já pudesse contar com alguns 

eletrodomésticos, fartamente divulgados nas revistas, ainda 

estavam sujeitos às interrupções no fornecimento de energia. 

Portanto, moderno mesmo, era o plano urbanístico e a 

arquitetura, que funcionavam como indutores desta urbanidade 

impingindo novos valores à sociedade. 

 

A Praia Comprida espelhava os modelos de modernidade 

expressos nas ocupações suburbanas em voga na época, 

especialmente aquelas que proliferavam em território norte-

americano. As avenidas largas e os lotes amplos eram novidades 

para a acanhada capital, mas constavam nas atraentes 

propagandas das revistas, sendo um diferencial para o bairro. 

 

As manifestações formais na arquitetura demonstram a liberdade 

criativa e a possibilidade de individualização através da fachada. 

Convivem as expressões do neocolonial, geralmente em 

residências de porte médio, com aquelas mais afins ao estilo 

missões. Mas a presença dos bangalôs também era digna de 

nota. Ainda, algumas residências apresentavam as referências 

européias dos chalés normandos, e neste sentido era ainda mais 

interessante observar os chalés à beira-mar.  

 

A presença destas linguagens diferenciadas expressa a liberdade 

de representação como valor agregado à residência, onde tanto o 

projetista quanto o proprietário tinham livre acesso à expressão 

estilística, salvo as restrições impostas pelo material e sistema 

construtivo, em geral, de alvenaria autoportante. 

 

È representativa a presença de residências que remetem aos 

bangalôs dos subúrbios norte-americanos, onde uma pequena 

projeção da cobertura era suficiente para demarcar a entrada 

principal e imprimir movimento à fachada. Aliás, a cobertura 
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favorecida pelos materiais industrializados, tais como as folhas de 

zinco, propiciava um jogo de telhados mais movimentado, agora 

que se podia contar com maior número de rincões e calhas. 

 

Assim, enquanto o centro se modernizava numa linguagem mais 

acadêmica, sujeita às restrições impostas pelo próprio lote, na 

Praia Comprida a informalidade da área suburbana e a 

modernidade do Plano urbanístico receptor desta arquitetura 

propiciou o surgimento de várias tendências estilísticas sobre um 

arcabouço pouco variável, mas também moderno. 

 

 Estas tendências em voga, divulgadas pelas revistas 

especializadas, comumente eram recombinadas em expressões 

individualizadas, oferecendo a oportunidade da livre expressão e 

caracterizando esta arquitetura que, se na diversidade imprimia 

uma marca local, era também com esta diversidade que se inseria 

no contexto produtivo de uma arquitetura de cunho nacional. 
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Tabela 01 - Projetos residenciais aprovados na Prefeitura Municipal de  Vitória 

  1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL 
projetos novos       2 1 2         5 
  1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 TOTAL 
projetos novos     2   1 5 9 6 21 45 89 
reformas e ampliações 2 3 3 3 4 4   7 1 2 29 
reconstruções 2             1     3 
garagens                 1 2 3 
muros       6 2 2   4 1   15 
  1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 TOTAL 
projetos novos 22 6 10 8 12 11 8 20 16 5 118 
reformas e ampliações 2 3 3 3 4 4   7 1 2 29 
reconstruções 2                   2 
garagens   2   1 6 3 1 4   1 18 
muros       6 2 2   4 1   15 
  1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 TOTAL 
projetos novos 10 8 2 2 8 10 17 7 6 18 88 
reformas e ampliações 8 5 9 3 6 2 6 7     46 
reconstruções                     0 
garagens       1           3 4 
muros   2 1 4 2 1 3       13 
  1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 TOTAL 
projetos novos - unifamiliar 17 23 39 38 19 13 7 9 4 1 170 
projetos novos - multifamiliar 1     4 1   4 2 3   15 
reformas e ampliações 1 1 2             1 5 
reconstruções     1               1 
garagens                     0 
muros 1                   1 

Total projetos novos 470 
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Tabela 02 - Projetos selecionados para análise 

  1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL 
projetos aprovados*       2 1 2         5 
  1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 TOTAL 
projetos aprovados     2   1 5 9 6 21 45 89 
projetos xerocopiados           2 8 4 17 36 67 
projetos escaneados           2 2 3 8 24 39 
  1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 TOTAL 
projetos aprovados 22 6 10 8 12 11 8 20 16 5 118 
projetos xerocopiados 19 4 4 5 7 5 6 14 8 1 73 
projetos escaneados 10 2 3 2 2 3 3 6 4 1 36 

            
* Todos os projetos desta década foram xerocopiados e escaneados        
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Tabela 03 - Aprovações década x rua 

logradouro 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 total 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 total 

Av. Ordem e Progresso       2 2   4 7 15     1 5 2     4   1 13 

Av. Rio Branco               4 4 6   1 4 1 1   3 6 2 24 

Av. Saturnino de Brito     1 1   1 4   7     1 1 4 3 2 4 1 1 17 

Chácara do Calmon               1 1 2     1   3   1     7 

Pç. Benjamin Constant           1 1 4 6               2     2 

R. Afonso Cláudio           1     1           1   1     2 

R. Alegre         1 1 1 3 6   1     1   1 2     5 

R. Alfredo Chaves               1 1                 1   1 

R. Almirante Suído         1       1                     0 

R. Cachoeiro de Itapemirim             1 3 4 2 1 1 1 1 1   1     8 

R. Canto da Praia               2 2                     0 

R. Colatina         2   1   3 1 1 1 1   1 2       7 

R. Dukla de Aguiar                 0 1 1     1     1     4 

R. Iconha                 0                   1 1 

R. Itabapoana             1 2 3                   1 1 

R. Itaguassu               2 2 1     1       1   1 4 

R. Itapemirim                6 6 4   1 2   2 1   1   11 

R. Linhares                 0     1               1 

R. Moacyr Avidos         1 1 3 9 14 3     1 2 1     3   10 

R. Rio Novo                 0   1 2           1   4 

R. Santa Leopoldina             2 5 7 3 2 1   3 2   2   1 14 

R. Viana             1 1 2 2   2 1 1 1     1   8 

Não localizados 2 2 3 3 4 5 4 1 24             1 5 2 1 9 

total 2 2 4 6 11 10 23 51 109 25 7 12 18 16 16 7 27 16 9 153 
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fl. 1/2

1 532.11*
2 101.03
3 113.03
4 456.10
5 645.13
6 753.16(2P)
7 800.16(2P)
8 814.17*
9 831.17(2P)
10 910.19*
11 148.03
12 784.16*
13 789.16
14 795.16
15 907.19*
16 912.19
17 917.19
18 951.20*
19 959.20*
20 968.20*
21 997.20*
22 799.20
23 1026.21
24 1039.21*
25 844.17(2P)
26 990.20*
27 766.16
28 964.20
29 031.01
30 057.02
31 683.14*(2P)
32 704.15*
33 742.15*(2P)
34 818.17
35 955.20*

TABELA 04: Classificação do padrão social

casa operária padrão mínimo padrão econômico padrão médioDécada 

década de 1910

Fichas Referência

década de 1920

padrão alto
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fl. 2/2

36 969.20

37 1455.30*
38 1120.23
39 1925.39
40 2261.46
41 1044.21*
42 1045.21
43 1097.22
44 1205.25*
45 1236.25*
46 1242.25
47 1776.36
48 1890.38(2P)
49 1645.33*
50 1774.36*
51 1070.22
52 1075.22
53 1589.32(3P)
54 1875.38*
55 2027.41
56 1095.22*
57 1271.26
58 1338.27
59 1398.28*
60 1596.32
61 1759.36*
62 1893.38(2P)
63 1965.40
64 2075.42
65 2195.44(2P)*
66 2062.42
67 2109.43

padrão médioDécada 

década de 1930

Fichas Referência padrão alto

TABELA 04: Classificação do padrão social

casa operária padrão mínimo padrão econômico
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TABELA 05: Cômodos com função de distribuição/ circulação     Legenda acesso único
acesso por dois 
cômodos

acesso por t rês 
cômodos

passagem s. jantar s. visitas sala s. espera s. comum copa hall s. almoço s. estar s. refeições

1 532.11*

2 101.03
3 113.03
4 456.10

5 645.13

6 753.16(2P)
7 800.16(2P)
8 814.17*
9 831.17 (2P)

10 910.19*

11 148.03
12 784.16*
13 789.16
14 795.16

15 907.19*

16 912.19
17 917.19
18 951.20*
19 959.20*
20 968.20*
21 997.20*
22 799.16
23 1026.21
24 1039.21*
25 844.17(2P)
26 990.20*
27 766.16

28 964.20

29 031.01
30 057.02

31 683.14*(2P)

32 704.15*
33 742.15*(2P)
34 818.17
35 955.20*

Distribuição/ circulação
Década 

década 
de 1910

Fichas

década 
de 1920

Referência
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fl. 2/2

passagem s. jantar s. visitas sala s. espera s. comum copa hall s. almoço s. estar s. refeições
36 969.20
37 1455.30*
38 1120.23
39 1925.39
40 2261.46
41 1044.21
42 1045.21
43 1097.22
44 1205.25*
45 1236.25*
46 1242.25
47 1776.36
48 1890.38(2P)
49 1645.33*
50 1774.36(2P)
51 1070.22
52 1075.22
53 1589.32 (3P)
54 1875.38*
55 2027.41
56 1095.22*
57 1271.26
58 1338.27
59 1398.28*
60 1596.31*
61 1759.36*
62 1893.38(2P)
63 1965.40
64 2075.42
65 2195.44(2P)*
66 2062.42
67 2109.43

Distribuição/ circulação
TABELA 05: Cômodos com função de distribuição/ circulação

década 
de 1930

Década Fichas Referência
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fl. 1/2

hall varanda alpendre patamar terraço s/  deno min escada / n d eg raus direto

1 532.11* x3
2 101.03 x4
3 113.03 x7
4 456.10 x4
5 645.13 x2
6 753.16(2P) x3
7 800.16(2P) x3
8 814.17* x4
9 831.17(2P) x5
10 910.19* x4
11 148.03 x3
12 784.16* x2
13 789.16 x2
14 795.16 x3
15 907.19* x5
16 912.19 x3
17 917.19 x3
18 951.20* x8
19 959.20* x3
20 968.20* x5
21 997.20* x5
22 799.16 x4
23 1026.21 x3
24 1039.21* x4
25 844.17(2P)
26 990.20*
27 766.16 x4
28 964.20 x3
29 031.01 x4
30 057.02 x4
31 683.14*(2P) x3
32 704.15* x4
33 742.15*(2P) x3
34 818.17 x2
35 955.20*

décad
a de 
1910

acesso externo principal

décad
a de 
1920

TABELA 06: Acesso principal - compartimento de transição

ReferênciaTipologiaDécada 
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fl. 2/2

hall varanda alpendre patamar terraço s/  deno min escada direto

36 969.20 x3
37 1455.30* x2
38 1120.23 x5
39 1925.39 x2
40 2261.46 x2
41 1044.21* x3
42 1045.21 x3
43 1097.22 x3
44 1205.25* x4
45 1236.25* x2
46 1242.25 x3
47 1776.36
48 1890.38(2P) x2
49 1645.33* x3
50 1774.36(2P) x2
51 1070.22 x3
52 1075.22 x3
53 1569.32(3P) x20
54 1875.38* x3
55 2027.41 x4
56 1095.22* x4
57 1271.26 x32
58 1338.27 x4
59 1398.28* x2
60 1596.31* x3
61 1759.36* x2
62 1893.38(2P) x2
63 1965.40 x3
64 2075.42 x3
65 2195.44(2P)* x3
67 2062.42 x3
66 2109.43 x4

décad
a de 
1930

Tipologia

TABELA 06: Acesso principal - compartimento de transição

Década Referência
acesso externo principal
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fl. 1/2

passagem living room salão s jantar quarto s visitas sala s espera saleta s comum hall s almoço s viver  s estar s refeições
1 532.11*
2 101.03
3 113.03
4 456.10
5 645.13
6 753.16(2P)
7 800.16(2P)
8 814.17*
9 831.17(2P)
10 910.19*
11 148.03
12 784.16*
13 786(9).16
14 795.16
15 907.19*
16 912.19
17 917.19
18 951.20*
19 959.20*
20 968.20*
21 997.20*
22 799.16
23 1026.21
24 1039.21*
25 844.17(2P)
26 990.20*
27 766.16
28 964.20
29 031.01
30 057.02
31 683.14*(2P)
32 704.15*
33 742.15*(2P)
34 818.17
35 955.20*

TABELA 07: Cômodo interno de acesso principal

ReferênciaFichasDécada 
cômodo de acesso interno

décad
a de 
1910

décad
a de 
1920
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fl. 2/2

passagem living room salão s jantar quarto s visitas sala s espera saleta s comum hall s almoço s viver s estar s refeições

36 969.20
37 1455.30*
38 1120.23
39 1925.39
40 2261.46
41 1044.21*
42 1045.21
43 1097.22
44 1205.25*
45 1236.25*
46 1242.25
47 1776.36
18 1890.38(2P)
19 1645.33*
50 1774.36(2P)
51 1070.22
52 1075.22
53 1569.32(3P)
54 1875.38*
55 2027.41
56 1095.22*
57 1271.26
58 1338.27
59 1398.28*
60 1596.31*
61 1759.36*
62 1893.38(2P)
63 1965.40
64 2075.42
65 2195.44(2P)*
66 2062.42
67 2109.43

décad
a de 
1930

TABELA 07: Cômodo interno de acesso principal

Década Fichas Referência
cômodo de acesso interno
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fl. 1/2

living room estudo salão jantar visitas sala espera saleta comum  almoço  viver  estar refeições
1 532.11*

2 101.03 2x
3 113.03

4 456.10
5 645.13

6 753.16(2P)
7 800.16(2P)

8 814.17*
9 831.17 (2P)

10 910.19*
11 148.03

12 784.16*
13 789.16

14 795.16
15 907.19* 2x

16 912.19
17 917.19
18 951.20*

19 959.20*
20 968.20*

21 997.20*
22 799.16

23 1026.21
24 1039.21*

25 844.17(2P)
26 990.20*

27 766.16
28 964.20

29 031.01
30 057.02

31 683.14*(2P)
32 704.15*

33 742.15*(2P)
34 818.17

35 955.20*

TABELA 08: Uso social

gabinete
SalasDécada 

década 
de 1910

Fichas

década 
de 1920

Referência
Cômodos de uso social
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fl. 2/2

living room estudo salão jantar visitas sala espera saleta comum  almoço  viver  estar refeições

36 969.20

37 1455.30*
38 1120.23

39 1925.39
40 2261.46

41 1044.21
42 1045.21

43 1097.22
44 1205.25*

45 1236.25*
46 1242.25

47 1776.36
48 1890.38(2P)

49 1645.33*
50 1774.36(2P)

51 1070.22
52 1075.22

53 1589.32 (3P)
54 1875.38*

55 2027.41
56 1095.22*

57 1271.26
58 1338.27

59 1398.28*
60 1596.31*

61 1759.36*
62 1893.38(2P)

63 1965.40
64 2075.42

65 2195.44(2P)*
66 2062.42

67 2109.43

década 
de 1930

Década Fichas Referência
gabinete

Salas

TABELA 08: Uso social
Cômodos de uso social
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TABELA 09 - Uso íntimo fl. 1/2

quarto dorm q camaq vestir vestiário boudoir toilette passagem hall wc banheiro wc/banhº rouparia interlig terraço
1 532.11* 2x
2 101.03 2x
3 113.03 3x
4 456.10 2x
5 645.13 3x
6 753.16(2P) 3x
7 800.16(2P) 3x
8 814.17* 2x
9 831.17(2P) 3x

10 910.19* 2x
11 148.03 4x
12 784.16* 2x
13 789.16 3x
14 795.16 3x
15 907.19* 1x
16 912.19 3x
17 917.19 2x
18 951.20* 4x
19 959.20* 2x
20 968.20* 3x
21 997.20* 2x
22 799.16 2x
23 1026.21 3x
24 1039.21* 1x 1x
25 844.17(2P) 2x 1x
26 990.20* 2x
27 766.16 2x
28 964.20 3x
29 031.01 2x
30 057.02 1x
31 683.14*(2P) 4x 1x
32 704.15* 3x
33 742.15*(2P) 3x
34 818.17 2x 
35 955.20* 3x+1

Década 

década 
de 1910

Fichas Referência
Cômodos de uso íntimo

década 
de 1920
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fl. 2/2

quarto dorm q camaq vestir vestiário boudoir toilette passagem hall wc banheiro wc/banhº rouparia interlig terraço
36 969.20 2x 
37 1455.30* 3x
38 1120.23 2x
39 1925.39 2x
40 2261.46 2x
41 1044.21* 2x
42 1045.21 3x
43 1097.22 3x
44 1205.25* 2x 
45 1236.25* 2x 
46 1242.25 2x
47 1776.36 3x
48 1890.38(2P) 3x
49 1645.33* 2x 
50 1774.36(2P) 3x
51 1070.22 3x
52 1075.22 4x
53 1589.32(3P) 1x
54 1875.38* 1x
55 2027.41 3x
56 1095.22* 3x
57 1271.26 3x 1x
58 1338.27 3x
59 1398.28* 2x
60 1569.32 4x
61 1759.36* 2x
62 1893.38(2P) 4x
63 1965.40 4x
64 2075.42(2P) 4x
65 2195.44(2P)* 2x
66 2109.43 3x
67 2062.42 2x

Fichas Referência
Cômodos de uso íntimo

década 
de 1930

Década 

TABELA 09 - Uso íntimo
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TABELA 10: Uso de serviços                                                                                                                                                                                                                                fl.1/2

1 532.11*

2 101.03
3 113.03

4 456.10

5 645.13
6 753.16(2P)
7 800.16(2P)

8 814.17*
9 831.17(2P)

10 910.19*
11 148.03
12 784.16*

13 789.16
14 795.16
15 907.19*

16 912.19
17 917.19
18 951.20*

19 959.20*
20 968.20*

21 997.20*
22 799.16
23 1026.21

24 1039.21*
25 844.17(2P)
26 990.20*

27 766.16
28 964.20

29 031.01
30 057.02
31 683.14*(2P)

32 704.15*
33 742.15(2P)
34 818.17

35 955.20*

Déc. Ficha Referência

Cômodos do setor de serviço 

déc. 
de 

1910

déc. 
de 

1920

sala 
almoç

o
coz passagemdespensabanho. chuv. toilettecopa

dep. 
de 

malas
lavand.tanque dep.costura

sala 
menino

s
roupariawc gar
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TABELA 10: Uso de serviços                                                                                                                                                                                                                                   fl.2/2

36 969.20

37 1455.30

38 1120.23

39 1925.39
40 2261.46

41 1044.21*
42 1045.21
43 1097.22
44 1205.25*
45 1236.25*
46 1242.25

47 1776.36
48 1890.38(2P)
49 1645.33*
50 1774.36*
51 1070.22
52 1075.22

53 1589.22(3P)
54 1875.38*
55 2027.41
56 1095.22*
57 1271.26
58 1338.27

59 1398.28*
60 1569.32*
61 1759.36*
62 1893.38(2P)
63 1965.40
64 2075.42

65 2195.44(2P)
67 2062.42
66 2109.43

sala 
almoç

o

Cômodos do setor de serviço 

déc. 
de 

1930

banho. roupariacoz copa despensa
Déc. 

costura
sala 

menino
s

Referência
dep.

dep. 
de 

malas

Ficha
lavand.tanque wcchuv. toilette garpassagem
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TABELA 11: Dimensões dos compartimentos de uso íntimo e social                                      Legenda - PP P M G GG fl. 1/2

1 532.11*
2 101.03
3 113.03
4 456.10
5 645.13
6 753.16(2P)
7 800.16(2P)
8 814.17*
9 831.17(2P)
10 910.19*
11 148.03
12 784.16*
13 789.16
14 795.16
15 907.19*
16 912.19
17 917.19
18 951.20*
19 959.20*
20 968.20*
21 997.20*
22 799.16
23 1026.21
24 1039.21*
25 844.17(2P)
26 990.20*
27 766.16
28 964.20
29 031.01
30 057.02
31 683.14*(2P)
32 704.15*
33 742.15*(2P)
34 818.17
35 955.20*

década 
de 

1920

boudoir
Sala  

viver
Sala  

estudo
living 
room

gabinetesaletasala
sala 

comum
sala 

almoço
sala 

estar
sala 

refeições
sala

Uso íntimo Uso social

sala  
jantar

sala  
visitas

Década 

década 
de 

1910

Fichas Referência quarto  
vestir

dormitórioquarto
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fl. 2/2

36 969.20
37 1455.30*
38 1120.23
39 1925.39
40 2261.46
41 1044.21*
42 1045.21
43 1097.22
44 1205.25*
45 1236.25*
46 1242.25
47 1776.36
48 1890.38(2P)
49 1645.33*
50 1774.36(2P)
51 1070.22
52 1075.22
53 1589.32(3P)
54 1875.38*
55 2027.41
56 1095.22*
57 1271.26
58 1338.27
59 1398.28*
60 1569.32
61 1759.36*
62 1893.38(2P)
63 1965.40
64 2075.42(2P)
65 2195.44(2P)
66 2109.43
67 2062.42

PP P M G GG
< ____ 15--25 25--40 >
< 10--14 14--20 20--30 >
< 8--12 12--16 16--30 >
< 6--8 8--11 11--20 >
< 5--8 8--10 10--15 >

década 
de 

1930

Década 

 TABELA 11: Dimensões dos compartimentos de uso íntimo e social

quarto  
vestir

boudoir
Sala  
viver

Sala  
estudo

living 
room

sala  
jantar

quarto

salas

Fichas Referência
dormitório

Padrão de referência (m²)
Aposentos

salões

sala saleta gabinete

Uso íntimo Uso social

sala 
almoço

sala 
estar

sala 
refeições

sala
sala  

visitas
sala 

comum

JORDÃO, Braz. A disposição interna das habitações. In: À 
CASA.Set. de 1925, nº17, pg 15. 

dormitórios
vestiários
gabinetes
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fl. 1/2

quadrado retângulo "U" "H" "T" "L" irregular
1 532.11
2 101.03
3 113.03
4 456.10
5 645.13
6 753.16
7 800.16
8 814.17
9 831.17
10 910.19
11 148.03
12 784.16
13 789.16
14 795.16
15 907.19
16 912.19
17 917.19
18 951.20
19 959.20
20 968.20
21 997.20
22 799.16
23 1026.21
24 1039.21
25 844.17
26 990.20
27 766.16
28 964.20
29 031.01
30 057.02
31 683.14
32 704.15
33 742.15
34 818.17
35 955.20

 Forma
Década 

década de 1910

Fichas

TABELA 12: Forma da planta baixa

década de 1920

simétrico assimétrico
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fl. 2/2

quadrado retângulo "U" "H" "T" "L" irregular
36 969.20
37 1455.30
38 1120.23
39 1925.39
40 2261.46
41 1044.21
42 1045.21
43 1097.22
44 1205.25
45 1236.25
46 1242.25
47 1776.36
48 1890.38
49 1645.33
50 1774.36
51 1070.22
52 1075.22
53 1589.22
54 1875.38
55 2027.41
56 1095.22
57 1271.26
58 1338.27
59 1398.28
60 1569.32
61 1759.36
62 1893.38
63 1965.40
64 2075.42
65 2195.44
66 2062.42
67 2109.43

4 38 0 1 5 2 21

década de 1930

TOTAL

TABELA 12: Forma da planta baixa

Década Fichas
 Forma

simétrico assimétrico
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fl. 1/2

1 2 3 4
1 532.11*
2 101.03
3 113.03
4 456.10
5 645.13
6 753.16(2P)
7 800.16(2P)
8 814.17*
9 831.17(2P)

10 910.19*
11 148.03
12 784.16*
13 789.16
14 795.16
15 907.19*
16 912.19
17 917.19
18 951.20*
19 959.20*
20 968.20*
21 997.20*
22 799.16
23 1026.21
24 1039.21*
25 844.17(2P)
26 990.20*
27 766.16
28 964.20
29 031.01
30 057.02
31 683.14*(2P)
32 704.15*
33 742.15(2P)
34 818.17
35 955.20*

Fichas

década de 1910

década de 1920

TABELA 13: Gabarito
Número de pisosDécada 
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fl. 2/2

1 2 3 4
36 969.20
37 1455.30
38 1120.23
39 1925.39
40 2261.46
41 1044.21*
42 1045.21
43 1097.22
44 1205.25*
45 1236.25*
46 1242.25
47 1776.36
48 1890.38(2P)
49 1645.33*
50 1774.36*
51 1070.22
52 1075.22
53 1589.22(3P)
54 1875.38*
55 2027.41
56 1095.22*
57 1271.26
58 1338.27
59 1398.28*
60 1569.32*
61 1759.36*
62 1893.38(2P)
63 1965.40
64 2075.42
65 2195.44(2P)
66 2062.42
67 2109.43

década de 1930

TABELA 13: Gabarito

Década Tipologia Número de pisos
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Tabela 14: classificação das coberturas                                                                                                                                                fl. 01/02

classif. vista vista cobertura*

1

2

3

4

5

6

* Solução possível para a cobertura, não refletindo necessariamente a solução real adotada individualmente para os projetos deste 
grupo.

GRUPO
exemplos

G
R

U
P

O
   

01

CARACTERIZAÇÃO
TIPO

Apoiada sobre fachadas com reentrâncias e
recuos, a cobertura apresenta ao menos um pano
com cumeeira perpendicular à via pública,
destacando um dos planos da fachada. Por vezes,
apresenta uma sugestão de pórtico representado
pelo alpendre sacado, por onde se dá o acesso
principal ao interior da residência. Este grupo abriga 
as soluções mais comumente encontradas.
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Tabela 14: classificação das coberturas                                                                                                                                              fl. 02/02

classif. vista vista cobertura (*1) exemplo

7

8

G
R

U
P

O
 0

3

9

A observação da fachada principal já indica o
acentuado movimento da cobertura, distribuída em
vários panos de telhado , apoiada sobre volume
igualmente irregular.

G
R

U
P

O
 0

4

10
Compreende as coberturas embutidas, total ou em 
sua maior porção ocultadas por platibandas, o que 
era raro no conjunto analisado 

G
R

U
P

O
 0

5

11

Trata dos poucos projetos aprovados na década de 
1910, com cobertura embutida por platibanda, sem 
destaque (frontão) ou proteção(cobertura) sobre o 
acesso principal, salvo o caso de cobertura 
aparente em avarandado, protegendo o acesso 
lateral.

DETALHES

*1

* Solução possível para a cobertura, não refletindo necessariamente a solução real adotada individualmente para os projetos deste 
grupo.

A cobertura em 02 ou 04 águas, com ou sem
tacaniça, em geral, está apoiada sobre volume
prismático com empenas planas, sem recuos,
denotando pouco movimento nas paredes da
fachada. Sacada deste volume principal, se projeta
pequena cobertura independente recobrindo apenas
a porta de acesso ou, mais raro, comparece o
telhado sobre o acesso lateral.

G
R

U
P

O
 0

2

GRUPO
TIPO

*1
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        fl. 1/11

FICHA REFERÊNCIA FACHADA ENDEREÇO PROJETISTA / CONSTRUTOR APROVAÇÃO

01 532.11  Lote 711, Quart. 60 - Arrabalde do Suá - P. Comprida Const. M. Abel de Carvalho 11/3/1915

02 101.03 Lote 699, Quart. 59 - Arrabalde do Suá Const Pinto e Benezath 20/6/1913

03 113.03 Lotes 677, 678, 679, Quart. 57 - Av. Ordem e Progresso - P. 
do Suá

sem indicação 6/4/2005

04 456.10 Rua Vila Velha - P. Comprida Proj. Josef Pitlik 5/8/1925

05 645.13 P. Comprida Proj. Josef Pitlik 28/4/1927

06 753.16 Av. Ordem e Progresso - P. Comprida Proj. Const. J. B. Politti 3/8/1928

TABELA 15: Relação de projetos analisados
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      fl. 2/11

FICHA REFERÊNCIA FACHADA ENDEREÇO PROJETISTA APROVAÇÃO

07 800.16 Av. Ordem e Progresso - P. Comprida Const. Hunka Alois 27/2/1929

08 814.17 Av. Itaguassu, Quart. 94
Proj. Mauro Gonçalves / Const. Anré 

Carloni
4/3/1929

09 831.17 Av.  da Penha Const. Lizardo Vazquez 5/5/1928

10 910.19 Av. da Penha, Esq. Praça Benjamin constant - P. Comprida
Proj. P. Vasconcellos / Const. J. B. 

Politti 24/5/1929

11 148.03 Lotes 849 - 850, Quart. 70 - P. Comprida Const. Josef Pitlik 20/11/1926

TABELA 15: Relação de projetos analisados
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fl. 3/11

12 784.16 P. Comprida Const. J. B. Politti 12/ 04 1928

13 0789.16 P. Comprida Const. J. B. Politti 25/091928

14 795.16 P. Comprida Const. J. B. Politti 16/10/1928

15 907.19 Lote 1001, Quart. 80 - P. Comprida
Const. Comp. Brasileira 

Melhoramentos e Construtora
6/5/1929

16 912.19 Rua Itapemirim esquina com R. sem nome - P. Comprida                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Proj. / Const. J. B. Politti 24/051929

17 917.19 R. Moacyr Avidos
Proj. P. Vasconcellos / Const. Aurelio 

Adão 12/6/1929

TABELA 15: Relação de projetos analisados
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fl. 4/11

18 951.20 Lote 703, Qd. 59 - Av. Saturnino de Brito Proj. P. Vasconcellos 09/081929

19 959.20 Av. Ocidental
Proj. Joel da Escossia / Const. Alfredo 

Cardoso
5/9/1929

20 968.20 Av. Saturnino de Brito esquina com R. Affonso Claudio Proj. Joel da Escossia 5/9/1929

21 997.20 R. Santa Leopoldina Proj. P. Vasconcellos 16/10/1929

22 799.16 Av. Moacyr Avidos - P. Comprida Const. Paulo M. da Rocha 27/2/1929

23 1026.21 Lote 1077, R. Itapemirim - P. Comprida sem identificação 31/10/1929

TABELA 15: Relação de projetos analisados
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fl. 5/11

24 1039.21 R. Santa Leopoldina esquina com R. Itapemirim
Proj. Joel da Escossia / Const. José 

de Piero
17/12/1929

25 844.17 Lote 1023 Av. Moacyr Avidos esquina com R. Saturnino de 
Brito

Proj. J. Figueira / Const. J. B. Politti 15/1/1929

26 990.20 R. Canto da Praia  - P. Comprida
Proj. Domingos Filho / Const. A. 

Rodrigues
2/10/1929

27 766.16 Pça Benjamin Constant
Proj. P. Vasconcellos / Const. Antonio 

Becacicci 21/7/1928

28 964.20 Lote 1123, Qd. 94 -P. Comprida
Proj. P. Vasconcellos / Const. José 

Inácio Almeida
5/9/1929

29 031.01 Av. Ordem e Progresso - P. Comprida Const. Josef Pitlik 30/10/1925

TABELA 15: Relação de projetos analisados
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fl. 6/11

30 057.02 R. Duckla de Aguiar Const. Alois Humka 18/3/1926

31 0683.14 R. Itabapoana
Proj. Luiz Mattedi / Const. José de 

Piero
31/3/1928

32 0704.15 R. do Alegre - P. Comprida
Proj. Zacharias B. Carvalho / Const. 

João Francisco da Silva
23/11/1927

33 0742.15 R. Moacyr Avidos Proj. J. Fiqgueira / Const. J. B. Politti 3/12/1927

34 0818.17 R. Moacyr Avidos
Proj. Paulo Vasconcellos / Const. 

José de Piero
4/3/1929

TABELA 15: Relação de projetos analisados
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fl. 7/11

35 0955.20 Lote 1029, R. Saturnino de Brito - P. Comprida
Proj. Jaime Figueira / Const. J. B. 

Politti. 
5/9/1929

36 969.20 R. Praia do Suá Const. J. B. Politti 5/91029

37 1455.30 R. Cachoeiro Proj. Moacir. Fraga / Const. Andre 
Carloni

1934

38 1120.23 P. Comprida
Proj. Joel da Escossia / Const. Alfredo 

Cardoso
21/7/1930

39 1925.39  Barro Vermelho - P. Comprida Proj. Prefeitura Municipal 3/7/1937

40 2261.46 Lote 1078, Av. Rio Branco Proj. Prefeitura Municipal 4/7/1939

TABELA 15: Relação de projetos analisados
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fl. 8/11

41 1044.21 Av. Rio Branco - P. Comprida Proj. / Const. Politti 6/3/1930

42 1045.21 Av. Rio Branco - P. Comprida sem indicação 6/3/1930

43 1097.22 Av. Occidental - P. Comprida Proj. L. Mattedi / Const. Alois Hunckla 21/6/1930

44 1205.25 R. Colatina - P. Comprida Proj. A. Pinto / Const. Andre Carloni 26/1/1931

45 1236.25 Lote 745, Qd. 62 - R. Colatina Proj. Olympio Brasiliense / Const.J. 
B.Politti

dez/31

46 1242.25 R. Linhares
Proj. P. Vasconcellos / Const. André 

Carloni 3/3/1932

TABELA 15: Relação de projetos analisados
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fl. 9/11

47 1776.36 R. Itapemirim esquina com Saturnino de Brito
Proj. Jaime Figueira / Const. Norberto 

M. da Silva
12/2/1936

48 1890.38  Av. Saturnino de Brito, s/n
Proj. J. Figueira / Const. Norberto M. 

da Silva 29/3/1937

49 1645.33  Av. Saturnino de Brito, s/n Proj. Augusto Salles / Const. André 
Carloni

17/6/1935

50 1774.36 Rua Colatina
Proj. O. Brasiliense / Const. Aurelio 

Porto
19/3/1936

51 1070.22 Lote 1189, Rua Piúma - Praia Comprida
Proj. Jaime Figueira / Const. J. B. 

Politti
7/4/1930

52 1075.22 Qd. 73, Rua Santa Leopoldina - Praia Comprida
Proj. Joel da Escossia / Const. André 

Carloni
7/4/1930

53 1589.32 Chácara do Calmon - Praia do Canto - Praia Comprida
Proj. Jaime Figueira / Const. J. B. 

Politti
3/1/1935

TABELA 15: Relação de projetos analisados
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fl. 10/11

54 1875.38 Rua Itaguaçu Proj. Joel da Escossia 7/1/1937

55 2027.41 Av. Rio Branco esquina com Rua Moacyr Avidos Proj. Jaime Figueira 29/11/1937

56 1095.22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lote 814, Quart. 67 - Praia Comprida 
Proj. P. Vasconcellos / Const. A. 

Rodrigues
21/61930

57 1271.26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Av. Saturnino de Brito
Proj. F. Tancredi / Const.J. B. Politti 29/8/1932

58 1338.27 Av. Ordem e Progresso - Praia Comprida
Proj. Jaime Figueira / Const. J. B. 

Politti. 
30/5/1933

59 1398.28
Av. Ordem e Progresso esquina com Rua Cachoeiro 

Itapemirim
Proj. O. Brasiliense / Const. J. B. 

Politti
19/7/1933

60 1569.32 Rua Santa Leopoldina  
Proj. Joel da Escossia / Const. J. B. 

Politti
12/12/1934

61 1759.36 Rua Colatina - Praia Comprida Proj. A. Salles / Const. André Carloni 4/2/1936

TABELA 15: Relação de projetos analisados
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fl. 11/11

62 1893.38  Av. Ordem e Progrsso - Praia Comprida
Proj. José Figueira / Const. Norberto 

M. da silva
29/3/1937

63 1965.40 Qd. 26, Av. Ordem e Progresso Proj. O. Brasiliense / Const. J. B. 
Politti

18/8/1937

64 2075.42 Praia Comprida
Proj. Joel da Escossia / Const. N. M. 

da Silva 14/2/1938

65 2195.44 Av. Saturnino de Brito
Proj. José Figueira / Const. J. B. 

Politti 14/4/1938

66 2062.42 sem indicação
Proj. Joel da Escossia / Const. J. C. 

Belesa 9/3/1938

67 2109.43 Av. Rio Branco
Proj. Joel da Escossia / Const. J. C. 

Belesa
sem indicação

TABELA 15: Relação de projetos analisados

 


