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Os móveis fixos representam para mim a interface que en-

contrei para discutir arquitetura e design. Eu sou designer mas 

fui entrando nos temas da arquitetura e digamos que sempre 

“senti na pele” certa sobreposição dessas duas atividades (tanto 

na prática de projeto quanto no fazer historiográfico). Estudar 

os móveis fixos das casas de arquitetura moderna foi um jei-

to de começar a me aprofundar nessa questão que implica em 

certa disputa profissional. Outra questão que tentei contemplar 

ao estabelecer o meu objeto de pesquisa foi pensar os conflitos 

existentes na relação entre os clientes encomendarem um pro-

jeto a um profissional e como esse profissional atende a essa 

encomenda. Uma tentativa de refletir sobre a tensão existente 

em como o espaço molda a sociabilidade e como a sociabilidade 

molda o espaço. Essas duas discussões ajudaram a delimitar o 

tema desta pesquisa: a interface e sobreposição entre arquite-

tura e design e as relações entre encomenda e projeto, obra e 

apropriação do espaço.
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P.28CASAS COM MÓVEIS FIXOS

SUM ÁR I O



A presente pesquisa está centrada no estudo do mobiliário 

fixo em alvenaria ou concreto armado projetado integrado ao 

projeto arquitetônico de residências modernas de São Paulo das 

décadas de 1960 e 1970. O objetivo é observar e compreender as 

questões projetuais e o tema da sociabilidade doméstica motiva-

da pela mobília fixa dessas habitações unifamiliares, verificando 

como esses móveis foram apropriados pelos moradores e como 

foram compreendidos pelas publicações especializadas, de divul-

gação e pela crítica e historiografia de arquitetura e design.

RESUMO

This research is focused on the study of built-in furniture, 

made of masonry or reinforced concrete, integrated to the ar-

chitectural design of modern residences in São Paulo from the 

1960’s and 1970’s. The aim of the research was to observe and 

understand the design issues and the domestic sociability moti-

vated by the built-in furniture, of these single-family dwellings, 

how this type of furniture was appropriated by their inhabi-

tants, how it was commented on by professional journals and 

lifestyle magazines and how it was considered in the criticism 

and historiography of architecture and design.

ABSTRACT
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Este trabalho aborda questões de proje-

to e sociabilidade em casas com móveis fixos 

construídas em São Paulo nas décadas de 

1960 e 1970. É considerável o número de casas 

de arquitetura moderna que possuem mobília 

fixa integrada ao projeto arquitetônico cons-

truídas para a classe média urbana em São 

Paulo nas décadas de 1960 e 1970. Apesar de 

haver diversas pesquisas sobre as casas de arquitetura moderna 

em São Paulo, o tema da mobília fixa ainda está pouco explora-

do. Um levantamento inicial [Ver tabela 1, anexos, p. 146-148] fei-

to a partir da obra seminal de Marlene Acabaya (1981) sobre resi-

dências modernas em São Paulo, na revista. Acrópole, periódico 

de época sobre arquitetura de importante circulação no meio 

especioalizado, e em algumas edições da revista Casa & Jardim, 

periódico de estilo de vida, foi possível perceber que as residên-

cias modernas de São Paulo dos anos 1960 e 1970 apresentam 

considerável recorrência no recurso projetual do uso de mobiliá-

rio fixo. A análise de fotografias publicadas no livro de Marlene 

Acayaba (1981) mostra 30 casas, das 43 selecionadas, com algum 

móvel fixo no programa1. É significativo notar que em 13 desses 

projetos há bancos ou sofás fixos, em 11 há mesas fixas e em 19 

há armários ou estantes fixos. As edições consultadas da revista 

Acrópole mostram 47 projetos publicados de casas com móveis 

fixos, sendo 30 com bancos ou sofá fixos, 13 com mesas fixas e 20 

com estantes ou armários.

Entendo os móveis fixos como um recurso projetual impor-

tante para os arquitetos, do ponto de vista formal, técnico, discur-

sivo e, em alguns casos, econômico; e também, como objetos que 

interferem consideravelmente na rotina das casas em questão de-

vido, justamente, à sua fixidez. São objetos que estão na interface 

da arquitetura com o design de móveis e que possibilitam refletir 

tanto do ponto de vista de quem projetou, quanto de quem usou 

tais objetos, abrindo inúmeras questões de projeto e de uso, aden-

trando no tema das sociabilidades abertas pelo projeto.

Minha dúvida inicial ao olhar para essas casas era: seus mó-

veis fixos engessam os modos de morar? Após realizar entrevistas 

iniciais com moradores de algumas dessas casas com móveis fixos, 

percebi que essa questão não encontrava aderência com a realida-

de, pois embora hajam casos de clientes que sentiram incômodo 

com a falta de flexibilidade da mobília fixa, a maioria deles não se 

queixou, e até demonstrou apreciação. Visitar alguns dos proje-

tos2 em análise nesta pesquisa mostrou que a maioria dos móveis 

fixos estão conservados e que as demolições dessa mobília foram 

muito pontuais. Também me chamou a atenção observar que, nos 

casos estudados, também a mobília tradicional (não fixa) encon-

tra-se preservada, sendo possível reconhecer os objetos presentes 

nas imagens publicadas nos periódicos de época e na pesquisa de 

Acayaba (1981). Acredito que a preservação da mobília fixa não 

tenha a ver apenas com os modos de morar, mas também com a 

formação cultural de tal clientela.

Passei a procurar entender os contextos nos quais alguns 

móveis fixos foram projetados, mediando a discussão projetual 

com as interpretações possíveis acerca dos modos de morar pro-

INTRODUÇÃO

2 - Projetos visitados: Casa Vilanova Artigas, Casa 
Lina Bo Bardi, Casa Castor Delgado, Casa Valéria 
Cirell, Casa Nadyr de Oliveira, Casa Paulo Mendes 
da Rocha, Casa Tomie Ohtake, Casa Juarez Brandao, 
Casa Bola, Casa Acayaba, Casa Julio Katinsky, Casa 
Knapp e Casa Ninca Bordano. 

1 - Se considerar os desenhos técnicos publicados 
pela autora esse número cresce para quase todos os 
projetos apresentados na pesquisa.
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porcionados por tal mobília. A dúvida inicial foi então recolo-

cada, estendendo a questão sobre a apropriação desses projetos 

para o presente, propondo-se as seguintes questões: os móveis 

fixos estão conservados, ainda hoje, meio século depois de serem 

executados? Como é e como foi morar em casas como móveis 

fixos? Procurei abordar, nesta dissertação, questões voltadas à 

apropriação dessa mobília, considerando seu uso desde o projeto 

à contemporaneidade, abrangendo eventuais reformas, trans-

formações de uso e o caráter específico de cada casa, apresen-

tando alguns dos usos dados aos móveis fixos através de estudos 

de caso. Os modos de morar do presente não são os mesmos de 

quando os projetos foram concebidos, colocando a necessidade 

de discutir-se a adequação e/ou a transformação de uso desse 

mobiliário fixo no morar contemporâneo. E inclusive, a perda do 

uso habitacional original, pois alguns dos projetos, como a casa 

Artigas, a casa Tomie Ohtake e a casa Castor Delgado, foram 

transformadas em instituições de uso cultural, os primeiros, e 

galeria de arte, o último. A casa Tomie Ohtake é um dos estudos 

de caso desta dissertação justamente por proporcionar essa dis-

cussão da tranformação de uso.

A questão central é a reflexão sobre o projeto e a sociabili-

dade dessas casas, pensando em que medida o projeto define ou 

não os usos, e em que medida os modos de morar se apropriam 

da obra, analisando especialmente a mobília fixa e consideran-

do questões de projeto e de uso ao longo dos cinquenta anos de 

história das casas em estudo.

Há um significativo conjunto de casas de arquitetura moder-

na construídas na cidade de São Paulo que apresentam móveis 

fixos como estratégia de projeto recorrente, comparecendo em 

todos os setores da casa. São móveis de concreto armado e/ou 

alvenaria de tijolos cerâmicos e blocos de concreto, com ou sem 

detalhes em marcenaria, que definem uma interface entre a ar-

quitetura e o design, como mobília construída, intrinsecamente 

integrada ao projeto arquitetônico. Essas obras permitem discutir 

a relação entre “arquitetos e cliente” e “projeto e uso”; temas que, 

nesta pesquisa, ajudaram a refletir sobre o “habitar” dessas obras. 

Os estudos de caso referenciados mediam descrição do projeto e 

permitem hipóteses, ou insinuações, sobre as questões ligadas à 

sociabilidade vivida nesses espaços.

Esta pesquisa adotou como objetivo ge-

ral buscar estimular estudos na interface en-

tre Arquitetura e Design, contribuindo para 

o reconhecimento de um tipo de mobiliário 

moderno brasileiro ainda pouco reconheci-

do, ampliando os estudos e a documentação 

sobre casas modernas em São Paulo nas dé-

cadas de 1960 e 1970, especialmente sobre os modos de morar 

dessas obras.

São objetivos específicos da pesquisa, estudar o projeto de 

casas com móvel fixo, considerando onde, quando e como foram 

realizados; estudar a relação entre mobiliário e arquitetura em 

uma amostragem de obras, escolhidas dentre o levantamento 

geral de casos feito neste trabalho; estudar a atuação dos arqui-

tetos nos projetos em análise e a recepção desses projetos pelos 

clientes; estudar os modos de morar em residências modernas 

em São Paulo, das décadas de 1960 e 1970, com mobiliário fixo 

integrado ao projeto arquitetônico; e finalmente, abordar algu-

mas questões conceituais sobre a questão da sociabilidade no 

momento moderno e na vida contemporânea, analisando cinco 

estudos de caso.

Esta dissertação adotou como fontes bási-

cas de pesquisa, para efeito do levantamento 

geral de casos, no período definido de estudos, 

as publicações de época (livros, periódicos), 

fotografias de época e atuais, consulta a proje-

tos técnicos e memoriais descritivos originais, 

pesquisas acadêmicas (teses, dissertações, ar-

tigos etc.), entrevistas, visitas e levantamento 

de obras arquitetônicas. Os procedimentos metodológicos apli-

cados são objetivos e qualitativos, interpretam os fenômenos 

também segundo a perspectiva dos participantes e/ou morado-

res; descritivos, comparativos e críticos.

A pesquisa foi iniciada com o levantamento de projetos de 

residências que apresentam móveis fixos integrados ao projeto 

arquitetônico. Partiu-se de levantamentos já realizados por pes-

quisas anteriores como a de Marlene Acayaba (1981), a de Ruth 

Verde Zein (2005), entre outras fontes, ampliadas pelo levanta-

mento realizado a partir de periódicos de época, tais como as 

revistas Acrópole e Casa e Jardim, entre outras. Os periódicos 

foram uma fonte fundamental para este trabalho, tanto na loca-

lização de casos de moradias com mobiliário fixo, como na com-

preensão sobre como essas casas eram veiculadas para dois tipos 

de público, profissionais arquitetos e clientes. 

As obras construídas, sua visita, levantamento e estudo in 

loco, também foram importantes fontes documentais para esta 
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pesquisa. Ruth Verde Zein defende a visita às obras de arquitetu-

ra como uma importante ferramenta de reflexão teórico-prático 

em arquitetura, um exercício de exploração de certas potencia-

lidades da pesquisa em projeto (ZEIN, 2011). A autora escreve 

sobre o esforço da leitura atenta da obra arquitetônica, e sobre a 

necessidade de olhar atentamente essas arquiteturas, mobilizan-

do os conhecimentos profissionais específicos e se concentrando 

nos aspectos factuais da obra, de maneira a buscar desnaturali-

zar as camadas de significados anteriormente atribuídos ao edi-

fício, para em seguida realizar a reflexão crítica e a ponderação 

teórica dos casos, de maneira concreta e pragmática. A autora 

nomeia esse exercício como “estudo de caso crítico e referencia-

do” (ZEIN, 2011, p. 7 e 21).

Depois de identificar um amplo conjunto de mais de 100 

obras foram eleitos cinco casos para realizar levantamentos e 

análises mais pormenorizadas.  A quantidade total inicial era 

mais ampla, mas devido aos prazos bastante curtos de uma dis-

sertação de mestrado, e por ter escolhido realizar análises me-

nos superficiais, o número total de estudos de caso precisou ser 

reduzido.  Os procedimentos metodológicos aplicados nas análi-

ses dos projetos escolhidos como estudos de caso se aproximam 

dos “estudos de caso críticos e referenciados” propostos por Ruth 

Verde Zein.

Nos estudos propostos procurou-se argumentar sobre o pa-

pel da mobília fixa na rotina doméstica verificando a existência 

de uma diversidade de situações, ainda que em um conjunto 

reduzido de casas onde os/as autores/as arquitetos/as adotaram 

tal estratégia de projeto. Cada estudo de caso propôs uma aná-

lise tanto do projeto original quanto do estado de conservação 

e de uso atual, e nesse sentido as fotografias de época e as visi-

tas às obras são importantes fontes documentais. Realizou-se a 

revisão da bibliografia existente sobre o tema e sobre cada casa, 

e incluiu-se o relato de moradores sobre como foi/é morar em 

uma casa com móveis fixos. Nos casos estudados, a maioria dos 

móveis fixos permanecia nas obras, aproximadamente cinquen-

ta anos depois de serem construídas, o que permitiu discutir al-

gumas questões relativas a apropriação dessa mobília por seus 

habitantes, ao longo do tempo.

Foram adotados dois critérios para seleção dos estudos de 

caso. O primeiro foi a escolha de casas com diversos móveis cons-

truídos integrados à arquitetura situados especialmente na área 

social do projeto, incluindo sofás e bancos fixos, considerando 

que fixar onde se sentar seja uma atitude representativa e bas-

tante particular da produção em análise. O segundo foi esco-

lher um grupo de estudos de caso que contemplasse obras que 

apresentam, atualmente, diferentes situações de uso: casas que 

ainda possuem uso residencial, casas que tiveram alteração para 

uso cultural ou comercial, casas que estão desabitadas e à venda, 

casas que pude estudar e foram a seguir demolidas, casas con-

sagradas pela historiografia canônica, casas não reconhecidas 

pela historiografia corrente. Buscou-se, dessa maneira, definir e 

debater sobre um conjunto de casas, de arquitetura moderna, 

construídas em São Paulo, que fosse relativamente heterogêneo, 

com recorrências e discrepâncias.

O levantamento realizado para esta pes-

quisa [Ver tabela 1, anexo I, p. 146] localizou 

projetos realizados por diferentes arquitetos e 

com diversos arranjos. Encontraram-se móveis 

fixos em todas as áreas do programa (serviço, 

íntima e social). A quantidade e presença de 

móveis fixos varia, havendo desde projetos com 

móveis fixos pontuais até casos em que a maior 

parte do mobiliário é projetada integrada à ar-

quitetura, situação mais frequente após 1965, 

quando se observam vários projetos de casas nos quais boa parte 

da mobília construída está amalgamada à arquitetura. 

Essas variações na frequência e quantidade (fig. 02) permi-

tem levantar a hipótese de que os móveis fixos na sala vão se tor-

nando mais comuns em casas unifamiliares construídas em São 

Paulo entre as décadas de 1950 até o final dos anos 1970, princi-

palmente a partir de 1965. Quando sua presença é ainda pontual, 

como na década de 1950 e começo dos anos 1960, geralmente se 

tratam de móveis construídos junto, ou em continuidade, com o 

volume da lareira. 

Os móveis fixos parecem ter a função programática de aju-

dar a definir a circulação e o uso dos espaços, algumas vezes 

separando dois ambientes, como a sala e a cozinha ou a copa 

e a cozinha ou a copa e a sala, ao mesmo tempo mantendo a 

permeabilidade dos espaços. Com o passar o tempo, os móveis 

fixos vão se tornando mais recorrentes nesses projetos residen-

ciais, incluindo armários, estantes, bancos, sofás, mesas e outros 

planos de apoio, tais como mesinhas de centro, mesinhas late-

rais e bancadas. Esses móveis integrados à construção das casas 

não apenas são utilitários, mas colaboram para determinar o 

arranjo espacial dos ambientes.

Um projeto em data ligeiramente anterior ao foco da amos-

tragem estudada, mas que foi incluído por se tratar de caso preco-

ce e paradigmático, que exemplifica um emprego pontual de mó-

veis fixos na área social, na arquitetura residencial em São Paulo, 

é a segunda casa projetada por Vilanova Artigas, em 1949, para 

ele e sua própria família. Na sala, o arquiteto desenhou a lareira 

como um móvel construído em posição central e independente 

das paredes, em alvenaria de tijolos cerâmicos. Em uma das late-

rais desse móvel, embutido na geometria do volume construído,  

há nicho configurando uma estante. 

A casa Nadyr de Oliveira projetada em 1960, por Carlos 
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Os projetos escolhidos para os estudos de caso foram: Casa 

Mendes da Rocha (1964-1966), de Paulo Mendes da Rocha e João 

de Gennaro; Casa Tomie Ohtake (1966-1968), de Ruy Ohtake; 

Casa Ninca Bordano (1968-1969), de Ronaldo Duschenes; Casa 

Knapp (1966-1975), de Dácio Ottoni; Casas de Eduardo Longo, a 

primeira residência-escritório (1968-1972) e a Casa Bola (1974-

1979), de Eduardo Longo.
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FIG. 02 
LINHA DO TEMPO PROJETOS/FONTE     
FONTE    DIAGRAMA DA AUTORA, 2017

Millan, é outro exemplo de uso parcimonioso de móveis fixos 

no setor social. Na sala dessa casa há dois tipos de móveis fixos: 

balcões e armário horizontal. São três balcões que acompanham 

as três janelas e um armário horizontal, embutido na construção, 

de marcenaria, há móvel horizontal que é armário e guarda-cor-

po. Dois exemplos de uso abundante de móveis fixos, inclusive 

na área social, em projetos residenciais unifamiliares são a casa 

Paulo Mendes da Rocha, projetada por Paulo Mendes da Rocha e 

João de Gennaro, em 1964, e a casa Tomie Ohtake, projetada por 

Ruy Ohtake, em 1966. Nos dois projetos, os arquitetos desenham 

a maior parte do mobiliário integrado à construção, são diversos 

sofás, camas, estantes, armários, mesas, lareiras e diferentes pla-

nos de apoio, todos construídos em concreto armado.

O levantamento realizado buscou identificar diferentes arran-

jos espaciais e variações estilísticas e construtivas, indicando di-

versidade de filiações por parte dos autores-projetistas. Nas fontes 

consultadas há pouca menção e quase nenhuma argumentação 

mais detalhada sobre a mobília fixa. Acredito que o levantamen-

to de projetos demonstra haver uma amostragem suficiente para 

considerar-se que os móveis fixos foram uma estratégia de projeto 

amplamente usado na arquitetura residencial paulista, principal-

mente a partir de 1965. Parece ser pertinente ampliar as interpre-

tações sobre esses projetos, discutindo seus conteúdos, os agentes 

e os contextos em que esses projetos são realizados.

Os estudos de caso na medida 

do possível seguem uma mesma 

estrutura, considerando primeiro 

a descrição do projeto em quentão, 

em seguida há revisão da bibliogra-

fia existente sobre a obra, incorpo-

rando o relato de moradores sobre 

como foi/é morar em casa com móveis fixos. Nas 

análises dos projetos contempla-se tanto o projeto 

original quanto o estado de conservação atual, des-

crevendo se os móveis fixos ainda permanecem nas 

obras e discutindo questões relativas a apropriação 

dessa mobília por seus habitantes considerando os 

usos identificados a partir dos relatos dos morado-

res e da analise de fotografias de época. Em todos 

os estudos de caso procuro apresentar o histórico 

de moradores e de reformas, procurando entender 

como os projetos foram habitados desde sua cons-

trução.

O primeiro estudo de caso analisado é a casa 

Paulo Mendes da Rocha, exemplo de casa ampla-

mente reconhecido pela crítica e historiografia de 

ESTUDOS DE CASO

arquitetura. É uma casa de arquiteto, tombada pelo 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico da Cidade de São Paulo (CONPRESP) em 

2018. Esse projeto mantém seu uso residencial e o 

atual proprietário é descendente da família que 

encomendou o projeto. É um caso amplamente pu-

blicado e esse volume de publicações reflete na ar-

gumentação da revisão bibliográfica, que é maior 

que em projetos não publicados.

O segundo estudo de caso é a casa Knapp. Um 

projeto de Dácio Ottoni para uma família de um 

jovem casal com cinco filhos, o dono da casa era 

engenheiro e a dona era bióloga, professora da 

Universidade de São Paulo. É um projeto não pu-

blicado à época, não comentado pela crítica e his-

toriografia de arquitetura e não reconhecido pelos 

órgãos responsáveis pela preservação do patrimô-

nio arquitetônico. Atualmente este projeto está a 

venda, após a morte dos proprietários originais, 

vazia desde 2015.

O terceiro estudo de caso aborda a casa Tomie 

Ohtake, projeto de Ruy Ohtake. A cliente nesse 

caso é a mãe do arquiteto e a casa seria para ela e seus dois fi-

lhos adultos e solteiros. Outro exemplo de obra tombada pelo 

CONPRESP em 2013 e amplamente publicada e citada pela his-

toriografia e crítica. Esse projeto reverbera o conceito de uma 

a casa projetada como uma “praça abrigada”. É uma obra que 

passou por diversas reformas, conforme terrenos vizinhos foram 

incorporados ao projeto. Atualmente essa casa está em processo 

de se transformar em instituição cultural.

O quarto estudo de caso é a casa Ninca Bordano, projeto 

de Ronaldo Duschenes para uma mulher divorciada e seu filho 

adulto e solteiro. Ninca Bordano, assim como Tomie Ohtake, 

também era artista plástica e imigrante. Este é outro projeto 

não tombado e não reconhecido pela historiografia e crítica. Foi 

publicada uma vez, em periódico de época. Este projeto ficou 

anos sem uso efetivo e em 2018 foi demolido, representando a si-

tuação de muitas outras de arquitetura moderna que enfrentam 

dificuldades de entrar no mercado imobiliário contemporâneo 

por diversas razões.

O quinto estudo de caso aborda dois projetos de Eduardo 

Longo. Outros dois exemplos de casa de arquiteto. É um caso 

não tombado e que permite discutir a alteração de uso para fins 

comerciais. Além de ser um exemplo com digamos menos en-
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A característica fixa atribuída a móveis 

pode parecer pouco apropriada ao ambiente 

doméstico, uma vez que a vida familiar é di-

nâmica e está em constante movimento. Um 

objeto fixo carrega consigo a intenção de ser 

algo permanente, imutável, imóvel, que não 

pode ser deslocado ou arrastado. A mobilida-

de da mobília, a tautologia já o diz, não pare-

ce ser uma característica condizente com os usos, nem sempre 

previsíveis, do cotidiano de uma casa unifamiliar, que precisa 

se adequar às necessidades que surgem no dia a dia e ao longo 

dos anos.

O uso de móveis fixos é mais recorrente em espaços públicos, 

como nos bancos de praças. Propor esse tipo de solução projetual 

para o ambiente doméstico, considerando que a imobilidade se 

contrapõe à vida dinâmica de uma família, não parece ser uma 

atitude ingênua do arquiteto, mas uma proposta intencional, 

uma estratégia de projeto. Alguns autores consideram que essa 

prática também poderia ser entendida como possivelmente re-

verberando um desejo de ruptura com as “práticas burguesas”, 

como Flávio Motta (1967, p. 17), Marlene Acayaba (2011, p. 29-

30) e Daniele Pisani (2013, p. 91), ao se referirem à casa Paulo 

Mendes da Rocha. A mobília fixa também pode ser entendida 

como exemplo concreto da intenção excessivamente progra-

mática dos arquitetos de filiação modernista, como considera 

Beatriz Colomina (1992, p. 74-75), ao descrever a arquitetura de 

Adolf Loos a partir de uma perspectiva de gênero, entendendo 

que os móveis fixos projetados por esse arquiteto seriam um 

indício da postura autoritária de arquitetos investidos da in-

tenção demasiada de moldar a vida de seus clientes.

A mobília fixa guarda duas tensões fundamentais que me-

recem ser alvo de reflexão mais detalhada. Em primeiro lugar, 

ao mesmo tempo em que esses móveis materializam uma lin-

guagem projetual que estaria engajada, segundo as utopias 

das vanguardas modernas, com a ideia de flexibilidade de uso 

dos espaços, eles também engessam e restringem os modos de 

morar. Apesar dos projetos desta mobília transparecerem in-

tenção de oferecer uso diversificado, contraditoriamente, esse 

uso está preso a determinado local definido pelo projetista. 

Em segundo lugar, a mobília fixa também possui uma tensão 

fundamental com uma questão fundamental, apresentada por  

Maria Cecilia Loschiavo dos Santos (2015, p. 37) e outros (LEON, 

2016; LEON; MONTORE, 2008; CLARO, 2004; ACAYABA, 1994), 

de que a possiblidade da produção em escala seria a premissa 

fundacional do móvel moderno. Tratando-se de móveis fixos, 

feitos sob encomenda, especificamente para aquele projeto, 

sua realização não se alinha a uma proposta de produção em 

larga escala, questionando essa característica comumente atri-

buída ao projeto do móvel moderno.

As contradições e embates entre os ideais de como habitar 

dos arquitetos e de seus clientes, e entre os ideais de reprodu-

tibilidade das obras e mobiliário, presentes nos discursos mo-

dernos, e a prática do desenho específico caso a caso desses mo-

biliários fixos, levantam questões e anunciam conflitos. Neste 
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estudo, esses temas serão abordados segundo um viés restrito 

e preciso. Propõe-se aqui  considerar os agentes da produção 

dessas casas com móveis fixos (arquitetos e clientes), verificar 

as circunstâncias das encomendas; buscar compreender as fi-

liações estéticas dos arquitetos; buscar compreender os gostos 

e desejos dos clientes;  verificar como e em quais situações de 

projeto aparecem móveis fixos; onde e como, nas casas os ar-

quitetos os projetam; como eram habitadas essas casas pelas 

famílias que as encomendaram, e quais seriam as suas confi-

gurações e costumes familiares (famílias grandes? Casais sem 

filhos? Espaços para jantares e festas? Colecionador de arte ou 

bibliógrafos?); e quais os ideais de habitar de quem encomen-

dou, de quem projetou e de quem mora/morou.

Em uma parte importante das obras selecionadas para es-

tudos de casos predominam encomendas de famílias jovens, 

com filhos pequenos, à época. Marlene Acayaba entendeu ser 

a configuração familiar um aspecto relevante de cada projeto 

(ACAYABA, 2011) ao informar, nas fichas técnicas de cada pro-

jeto, os nomes dos autores e dos clientes, esclarecendo como 

se deu contato entre ambos,  incluindo algumas informações 

sobre os proprietários originais  - tais como número de mo-

radores, se haviam filhos, e a profissão dos patriarcas dessas 

famílias (que eram industriais, fazendeiros, médicos, advoga-

dos, engenheiros, os próprios arquitetos ou professores univer-

sitários, entre outras profissões); apesar da autora não discutir 

esses dados, apenas informando. Os periódicos de época sem-

pre informam a autoria dos projetos e também quase sempre 

informam os bairros nos quais estão localizados e, por vezes, 

informam algum detalhe sobre os clientes, como profissão do 

proprietário ou composição familiar. Todas essas informações, 

embora não tenham sido replicadas, foram consideradas nos 

estudos realizados.

A questão do mobiliário fixo e “duro”, definidor dos am-

bientes domésticos e, em princípio, sem estofamento, confron-

ta conceitos de conforto, intimidade e privacidade que per-

meiam a história da vida privada ocidental. Ariès considera 

ser central, na história da vida privada do ambiente europeu 

o recolhimento das famílias, que visam se proteger dos olha-

res dos outros. A casa passa a ser refúgio e centro do espaço 

privado. Segundo esse autor, já na Idade Média começam a se 

configurar, no ambiente europeu, os primeiros espaços que 

buscam uma intimidade preservada – espaços como “o canto 

da janela, as cercanias do pomar, ou ainda, a floresta e suas 

cabanas” (ARIÈS, 2009, p.10). Essa busca de certa intimidade 

se amplia a partir do século XIV, quando as cidades europeias 

voltam a crescer e a população se torna anônima; quando “o 

trabalho, o lazer e o convívio com a família são doravante ativi-

dades separadas em compartimentos estanques” (ARIÈS, 2009, 

p.10). Ariès explica que, a partir do XVII, na Europa, torna-se 

mais comum o Estado intervir no espaço social, que antes es-

tava entregue às comunidades. Essas novas práticas do Estado 

contribuiriam para a ruptura entre mundo público e privado e 

para construção histórica do lar burguês como domínio priva-

do, seio da família e vida íntima. Segundo esse autor, o prazer 
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sentido pelas camadas médias da sociedade em ficar em casa 

“e manter relações agradáveis com uma pequena ‘sociedade’ de 

amigos selecionados” é um fenômeno da modernidade (ARIÈS, 

2009, p. 13).

Também o conceito de conforto é mobilizado na discussão 

em torno dos móveis fixos integrados ao projeto arquitetônico. 

Rybczynski (1987) esclarece que, assim como a noção de intimi-

dade e privacidade, a noção de conforto não fazia parte da casa 

medieval, e que esses seriam conceitos construídos historica-

mente pelas classes burguesas. A casa medieval era um lugar 

de constante encontro público, não existia privacidade, como a 

entendemos hoje. A ideia de conforto também não havia ainda 

adquirido o sentido de bem estar físico e material, e seu apare-

cimento se relaciona com a emergência da noção subjetiva de 

indivíduo (RYBCZYNSKI, 1987).

Adrian Forty (2009) aponta que a casa, tal como a conhece-

mos hoje, é uma construção essencialmente burguesa e fruto 

da Revolução Industrial, separando a esfera do lar daquela do 

trabalho. Com isso, “a casa adquiriu um caráter novo e dife-

renciado, que foi vivamente representado em sua decoração 

e no design de seus objetos” (FORTY, 2009, p. 138). Segundo 

Forty (2009, p. 140), lar e trabalho passaram a ser separados fi-

sicamente e mentalmente e isso se reflete em uma profusão de 

novos sentimentos: “desse modo, o lar passou a ser considera-

do um repositório das virtudes perdidas ou negadas no mundo 

exterior. Para as classes médias do século XIX, lar significava 

sentimento, sinceridade, honestidade, verdade e amor” (FOR-

TY, 2009, p. 140).

Penny Sparke (1995, p. 16) esclarece que a imagem de do-

mesticidade contemporânea entre europeus e norte-ameri-

canos está enraizada na era vitoriana, quando foram criadas 

ideias e práticas sobre a existência de uma ligação indissolúvel 

entre os conceitos de feminilidade, beleza e lar, sendo a mulher 

responsável pela organização do lar, mas também uma parte 

estética do ambiente. A autora chama atenção para a transfe-

rência de atributos femininos para a casa e seus objetos. Sparke 

também afirma que, para os vitorianos, esses atributos femi-

ninos e tais elaborações sobre beleza eram características de 

gênero “naturais” e “biológicas”, e se tornaram atributo fun-

damental das casas, tornando-se de responsabilidade feminina. 

“A ideia de que a mulher era a personificação da beleza no lar 

e o principal embelezador do ambiente doméstico estava no 

cerne do que se chamou o ‘Culto da Domesticidade’, um fenó-

meno que dominou a vida cultural britânica e americana de 

meados – até o final – do século XIX”. (SPARKE, 1995, p. 16).

Marlene Acayaba entende que as casas modernas do cha-

mado Brutalismo paulista buscavam uma vivência mais públi-

ca e coletiva no espaço doméstico e unifamiliar no ambiente 

brasileiro, especificamente o paulistano de meados do século 

XX (ACAYABA, 2011, p. 155). A autora usa o termo “casas de 

vanguarda”3 para se referir a essa produção de casas modernas 

de São Paulo porque, segundo ela, essas demonstrariam um 

certo engajamento com ideais de uma vivência mais coletiva, 

de continuidade da cidade e até de rompimento com certos 

3 - A autora comenta como esse nome foi 
fundamental para aceitação de sua pesquisa que 
possuía temática residencial. Segundo ela, em texto 
de apresentação da reedição de seu livro, “E, para 
convencer o professor Julio Katinsky a me orientar, 
escrevi numa lauda meu projeto de pesquisa: reunir 
uma coleção de residências burguesas projetadas 
pelos arquitetos nas décadas de 1960 e 1970 em São 
Paulo. É claro que a palavra ‘burguesa’ queimou o filme. 
Depois de ver o seu espanto, eliminei a palavra sinistra, 
ou melhor, o ‘recorte sinistro’ e simplesmente substituir 
por casas de vanguarda’.” (ACAYABA, 2011, p. 30)

modos do morar burguês. Nas palavras da autora, ela, e seus 

colegas de faculdade, se viam com a “obrigação de superar a 

alienação desse modelo hierarquizado e estabelecer a partir de 

nossos projetos um novo tipo de vida.” (ACAYABA, 2011, p. 30). 

Ainda assim, pode-se questionar se essa interpretação se aplica-

ria a todos os casos, inclusive dessas residências contendo mó-

veis fixos. O levantamento desta pesquisa indica que a mobília 

fixa foi um recurso projetual usado amplamente, questionando 

a hipótese dessa ideia estar ligada apenas a um certo tipo de 

engajamento ideológico.

Havendo ou não esse engajamento político sugerido por 

Acayaba, o estudo aqui realizado sugere a hipótese de que o 

emprego de mobília fixa foi uma ferramenta de projeto que 

discursivamente colaborava no sentido de manifestar uma in-

tenção de problematizar aspectos da vida íntima, e aproximar 

a vivência dos ambientes coletivos da casa com a vivência dos 

ambientes coletivos da cidade. É possível supor que, em alguns 

casos, essa atitude engajada socialmente esteve presente tanto 

no discurso dos arquitetos quanto no dos clientes, que recorre-

ram a determinados profissionais com quem provavelmente se 

identificavam, não apenas por conta dos aspectos formais e es-

téticos de seus projetos, mas também em função dos conteúdos 

ideológicos dos discursos destes profissionais. Mas também é 

possível que, em muitos casos, os móveis fixos sejam emprega-

dos como decorrência de certo modismo, sendo uma estratégia 

de projeto livre de qualquer engajamento político.

Segundo Carlos Lemos, historiador da “casa paulista”:  

Nas residências, acabou atuando nos critérios de su-

perposição de maneira tal que, sobretudo nas moradias 

da classe média, as variadas categorias das atuações, to-

das elas passam a coexistir num mesmo ambiente. Ape-

nas as instalações sanitárias estarão localizadas à parte. 

No resto da casa, tudo será permitido em qualquer lugar. 

Tudo será taxado como ‘estar’.” (LEMOS, 2018: 248)

As referências teóricas citadas e os projetos com mobiliário 

fixo encontrados revelam algumas contradições e tensões. Uma 

mesma obra de arquitetura pode ser interpretada como inovado-

ra ou conservadora, a depender da perspectiva da argumentação. 

Projetos de residências modernas, que seriam idealmente pen-

sados para prover moradia em larga escala e ser ocupados com 

mobília projetada e executada de maneira industrial, se confron-

tam com projetos com móveis fixos, feitos sob encomenda, e ir-

repetíveis. Casas desenhadas por arquitetos por encomendas de 

uma certa parte de uma “burguesia engajada”, são projetos que 

incorporam móveis fixos, e sugerem certo potencial transforma-

dor da convivência nos lares burgueses, ainda que isso ocorra 

de maneira restrita a uma pequena elite que apoia, se interes-

sa e financia essas iniciativas. Em ambos os casos, havendo ou 

não engajamento discursivo, as obras são casas unifamiliares, de 

uma clientela muito específica, representando um grupo coeso 

que encomenda e executa as casas modernas com móveis fixos.
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FIG. 04 
SALA DE ESTAR    CASA MENDES DA ROCHA 
FONTE    FOTOGRAFIA DA AUTORA, 2017





A casa Butantã é um projeto de e para 

o arquiteto Paulo Mendes da Rocha. A auto-

ria da obra é de Mendes da Rocha e João de 

Gennaro, um projeto da época em que eram 

sócios. Os projetos executivos datam de 1964, 

há algumas pranchas que descrevem parte da 

mobília fixa e datam do mesmo ano. A casa 

Butantã pode ser considerada um exemplo de 

alta ocorrência de móveis fixos, uma vez que a ocupação pode 

ser completada contando apenas com alguns assentos móveis. 

Há mobília fixa em todas as áreas do programa de necessidades, 

sendo 3 mesas, 2 sofás, todos os armários e estantes, bancada, 

todos os planos de trabalho e móveis de guarda da cozinha e dos 

banheiros. No projeto original, inclusive, as camas eram tam-

bém de concreto. São móveis basicamente construídos por lajes 

de concreto armado que são montadas conforme desenho e es-

pecificações de cada item. As mesas, por exemplo, são uma laje 

de concreto armado apoiada em uma extremidade na parede de 

blocos de concreto e na outra em pilar central também de con-

creto. Já nas estantes, as lajes são usadas como apoios laterais e 

recebem prateleiras de madeira.

Este projeto foi diversas vezes publicado tanto em periódicos 

de época4 quanto em livros e pesquisas contemporâneas. Atual-

mente, é uma obra tombada em 2018 pelo CONPRESP, está alta-

mente preservada e continua tendo uso residencial. O atual pro-

prietário é Paulo Mendes da Rocha Filho, ou Lito, filho arquiteto.

A casa Butantã possui uma “irmã gêmea”, uma casa pratica-

mente igual e situada ao lado da primeira, projetada pelo arqui-

teto para sua irmã Lina Mendes da Rocha Cruz Secco e família. 

As duas casas ocupam três lotes do loteamento City-Butantã (fig. 

1), um terreno de esquina quase retangular. A casa do arquiteto 

está localizada na esquina e foi a primeira a ser construída. A 

de sua irmã está dentro da quadra e foi construída na sequência, 

usando os mesmos moldes da primeira casa. Em ambos casos, há 

ocorrência significativa de móveis fixos.

Ambas casas possuem dois pavimentos, totalizando quatro 

lajes de concreto construídas a partir das mesmas fôrmas de 

madeira. O projeto definiu a realização de um talude de terra 

proporcionando certa separação das casas em relação à rua, uma 

vez que não há outros fechamentos separando a rua das áreas 

abertas térreas das casas.

Cada casa é um paralelepípedo apoiado sobre quatro pilotis 

e quase todo o programa é resolvido entre as duas lajes elevadas 

que conformam o pavimento superior da construção. No nível 

térreo o terreno é vazio, salvo construção circular situada sob a 

primeira laje, abrigando dependências de empregadas, posicio-

nada em frente ao acesso das casas. Seu desenho circular situado 

no quadrante oposto à esquina delimita o jardim da residência 

em relação ao pátio e seu desenho parece facilitar as manobras 

dos automóveis, uma vez que esse grande pátio também serve 

de garagem. 

O programa das casas se desenvolvem em espaço aberto 

com diversas setorizações de uso a partir dos móveis integrados 

à arquitetura e das meias divisórias de concreto, cuja altura é 

QUESTÕES 
DE PROJETO

FIG. 1 
IMPLEMENTAÇÃO    CASAS GÊMEAS

FIG. 2 
PLANTA TÉRREA    CASA GÊMEA

FIG. 3 
PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR    CASA GÊMEA

FIG. 4 
CORTES    CASA GÊMEA

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas- 
tecnicasDW%201964-81/1964-81-fichatecnica.htm. 

ACESSO    26.05.2018.

4 - Acrópole, 1967; Casa & Jardim, 1968; Artes, 1970; 
Global Interior, 1972; Construção São Paulo, 1981; Módulo, 
1982.
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A frugalidade do desenho é quase uma premissa ética do 

arquiteto discípulo do Projeto Moderno, pois é uma maneira de 

expressar a racionalização do projeto e da construção, além de 

guardar relações com a ideia de corpo ativo também presente 

nesse discurso. Esse tipo de projeto, como a residência de Paulo 

Mendes da Rocha, dialoga com “atitude econômica” e também 

se relaciona com a postura crítica e ativa que parece guiar os 

ideais de domesticidade que parecem existir no projeto da casa 

Butantã. Ele converge com o discurso do arquiteto ao apresentar 

tal projeto em publicações de época, que abordarei ainda neste 

capítulo.

Também acredito que esse recurso de projeto, de incorporar 

móveis ao projeto arquitetônico, elimine o consumo de alguns 

móveis, ou seja, de uma parcela de objetos de consumo domésti-

co. Talvez isso demonstre um posicionamento crítico perante a 

profusão de objetos de consumo que tem, principalmente, as mu-

lheres como público-alvo. Mas, ao mesmo tempo, isso tira delas e 

dos clientes de modo geral participação mais ativa na ocupação 

da residência, como a escolha dos móveis. Uma interpretação a 

partir de uma pedagogia do consumo, crítica ao fato dos móveis 

fixos tirarem parte do possível envolvimento das mulheres na 

ocupação da casa.

Flávio Motta, em primeira publicação sobre a casa Mendes 

da Rocha, afirma também que Paulo Mendes da Rocha projeta 

tendo em vista romper com o fechamento do homem em sua 

intimidade. O autor alerta para o problema do consumo dizen-

do que o acúmulo de objetos contribui para o fechamento das 

pessoas em sua intimidade e afirma que estabelecer relações afe-

tivas com tais objetos afastam o convívio em sociedade; “O ho-

mem acumula coisas até virar coisa. ” (Motta, 1967, p. 18). Nesse 

sentido, a casa Butantã seria um exemplo de projeto que propõe 

novas formas de relacionamento entre pessoas. Esse autor, assim 

como a bibliografia posterior já mencionada, especialmente os 

textos de Marlene Acayaba e Daniele Pisani, demonstra enten-

der o discurso dos projetos de Mendes da Rocha, como a casa 

Butantã, como possuidor de uma postura heroica por procurar 

se colocar de maneira diferente ao que é corrente, questionando 

criticamente as fronteiras já estabelecidas.

A partir dessas considerações sobre a casa que Paulo Mendes 

da Rocha projetou para de sua própria família surge a dúvida 

sobre qual teria sido a recepção da obra em análise pela família 

que habitou essa residência. Há quase nenhuma informação a 

respeito do período em que família morou na casa, tampouco so-

bre se houve alterações no projeto, principalmente referentes aos 

móveis fixos. É sabido que a família residiu na casa entre 1970 e 

1990 e que atualmente mora nela Lito Mendes da Rocha (OTON-

DO, 2016, p. 27). Dada a falta de textos sobre a domesticidade 

dessa casa, parto da hipótese de que o projeto da casa Butantã 

é um exemplo notável de projeto de residência que pode inter-

ferir muito nos modos de habitar os ambientes devido ao enges-

samento proposto pelo projeto que parece impor um modo de 

morar, não sendo simpático à remodelação de uso pelo usuário. 

Isso parece estar de acordo com o caráter programático do Pro-

jeto Moderno que parece perseguir o usuário como sujeito ideal. 

Apesar de relatos como o de Catherine Otondo sobre a casa que 

se abre em dias de festa (OTONDO, 2016, p. 31), indicando flui-

dez e flexibilidade do projeto, parece-me que o projeto da casa 

Butantã guarda a contradição recorrente do discurso do Projeto 

Moderno e da produção de casas de arquitetura moderna em 

São Paulo: apesar do discurso de transformação e abrangência 

social, é um projeto que costumam responder à uma clientela 

restrita e intelectualizada, como a representada por Paulo Men-

des da Rocha.

Quando o arquiteto projeta sua própria casa, há a expecta-

tiva de que ele encontre o máximo da liberdade criativa – pois 

quem faz a encomenda e concebe o projeto é o mesmo sujeito 

– e o projeto resultante possa ser expressão da melhor oportuni-

dade de o arquiteto atingir suas aspirações cruciais. Há debates 

que apontam que esse tipo de projeto corre o risco de impor um 

modo de morar que pode não se mostrar agradável ou tolerável 

para os indivíduos que o habitam, pois lida com o risco de sobre-

por o teor simbólico do projeto às necessidades reais dos habitan-

tes da casa, nem sempre previsíveis e caras à lógica programática 

da arquitetura moderna. Esses debates abrem a discussão sobre 

se não seria autoritária a atitude do arquiteto de determinar de 

forma tão engessada os usos dos espaços e eliminar a escolha dos 

moradores de boa parte da mobília.

Yves Bruand descreve as casas no Butantã como um proje-

to com “preocupações ambiciosas que visavam propor soluções 

revolucionárias que influíssem no modo de vida dos moradores” 

e diz que, nesse sentido, a casa para a família de Paulo Men-

des da Rocha apresenta projeto mais radical que a de sua irmã 

(BRUAND, 1981, p. 315). Esse autor ressalta que o projeto da casa 

Butantã, principalmente a casa da família do arquiteto, simbo-

liza uma concepção social nitidamente autoritária e uma recusa 

de concessões. Fixar a maior parte da mobília definitivamente 

e propor quartos que não podem ser fechados e portanto, que 

não permitem o isolamento, são exemplos dessa atitude. Sobre 

os quartos, o autor diz que “as divisões estabelecidas entre eles 

e a varanda de entrada não foram concebidas como verdadeiras 

separações; vazadas, não chegam até o teto e as portas têm de 

ficar abertas para que a luz lateral possa penetrar. Aqui, Paulo 

Mendes da Rocha impõe seu ideal de vida comunitária, impe-

dindo qualquer morador dessa casa de escapar dele” (BRUAND, 

1981, p. 315).

A partir desse comentário surge a questão sobre qual seria 

o ideal de vida comunitária que o arquiteto teria em mente ao 

propor a casa Butantã. Seria apenas a convivência coletiva que 

cumpriria função de preparar os filhos para uma vida cívica ati-

va? Não há evidências que indiquem a existência de um projeto 

de vida comunal, como por exemplo o existente na Red Hou-

se concebida, por Philippe Webb e William Morris – não como 

residência unifamiliar e sim espécie de comunidade de artistas 

(LEON, 2017, p. 22). Na casa Butantã não há propostas de ligações 

mais permeáveis com a casa gêmea. Não há tampouco a suges-

tão da participação de pessoas que não pertençam a família, 

com exceção da figura da empregada doméstica. Apesar do pro-

jeto indicar a possibilidade de adensamento com a superposição 
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de pavimentos, trata-se mais de uma hipótese improvável do que 

algo realmente provável. Reconheço o tom de audácia existente 

no projeto que abole divisões completas e que se entra pela cozi-

nha, mas, ao mesmo tempo, mantém a hierarquia familiar e as 

assimetrias de gênero hegemônicas da sociedade brasileiras de 

modo geral, além de costumes como o da empregada doméstica.

A casa Butantã é um projeto que certamente permitiria uma 

leitura sob a perspectiva de gênero que iria além do fato de haver 

projetos distintos para a filha mulher e para os filhos homens. Ha-

veria a hipótese de Paulo Mendes da Rocha ter projetado uma casa 

que representava a ele. E pouco ter considerado o gosto de sua espo-

sa à época, conforme indicam entrevista dos filhos que descrevem a 

mãe como alguém com gosto “tradicional”, remetendo a algo mais 

corrente que o “gosto moderno” com códigos digamos mais recen-

tes, paredes brancas e programa e mobiliário tradicional.

É interessante também observar a apropriação da casa 

gêmea pelos moradores. As poucas imagens disponíveis mostram 

uma casa com móveis de estilo, paredes pintadas de coloridos. 

Além disso, há o depoimento de moradores da casa da esquina 

contando as intervenções exageradas da tia e do tio e que nem 

sempre agradaram ao arquiteto do projeto.

Em suma, o projeto da casa Butantã é bastante contraditó-

rio. Ele tem um discurso que prega altíssimo engajamento social 

em direção à vida cívica e coletiva e à realidade social brasileira. 

Na prática, no entanto, consiste em uma casa com projeto muito 

criativo, mas que não apresenta nenhuma solução que busque 

estabelecer relações efetivas com a cidade ou com o ideal de vida 

comunitária que transcenda o núcleo familiar do arquiteto autor 

do projeto.  Essas contradições conceituais não escapam de apa-

recer nos periódicos que fizeram publicações sobre a residência.

*****

PUBLICAÇÕES
A casa foi publicada em seis revistas de época, esse número 

representa o máximo de vezes que um mesmo projeto foi pu-

blicado, conforme levantamento desta pesquisa. E considero as 

duas primeiras de maior destaque, pois são as mais próximas da 

data de conclusão do projeto e por serem duas publicações de 

tipos diferentes, para público especializado e para público leigo, 

e que, portanto permitem uma análise do discurso adotado em 

cada situação.

 A Acrópole é uma revista especializada em arquitetura e 

por isso apresenta o projeto da casa Butantã com vocabulário 

mais técnico. A descrição textual do projeto é concisa, são pou-

cas linhas de texto e diversas imagens do projeto com legendas 

explicativas. Nessa publicação, não há necessidade de detalhar 

o discurso conceitual existente no projeto, pois o público da 

revista sabia a filiação modernista da publicação. Trata-se da 

revista de arquitetura de maior circulação no país no período, 

com periodicidade regular, mensal ou bimestral. No início, seu 

foco era comercial e apresentava conteúdo descritivo e informa-

tivo que focava na instrumentalização do arquiteto (Dedecca, 

2012, p. 86). Com o passar do tempo, a revista ganha orientação 

mais técnica quando o corpo editorial se aproxima do grupo de 

arquitetos paulistas (Dedecca, 2012, p. 93). Essa fase mais técnica 

da revista era marcada pela direção editorial de Eduardo Coro-

na, a partir de 1963, e se “aproximava das novas problemáticas 

arquitetônicas, na medida em que os profissionais locais se ha-

bituavam com seu modo de funcionamento, entregando plantas 

e textos, e percebendo-a como meio de debate e de visibilidade” 

(Dedecca, 2012, p. 93). 

O texto sobre a casa Butantã publicado na Acrópole chama 

atenção para o fato do projeto tratar de duas casas quase idênticas, 

apontando para a ideia de repetição de uma unidade residencial. 

O autor tenta estabelecer relação do projeto residencial com a ci-

dade, afirmando que o projeto segue o compromisso com a orga-

nização dos jardins e ruas do entorno. Na matéria, há imagens de 

desenhos técnicos da casa construída. Elas mostram o interior e 

exterior do projeto., Há, inclusive, imagens da etapa de construção 

do projeto, que curiosamente detalha a existência dos móveis fixos 

integrados à arquitetura. A legenda afirma que as peças fundidas 

à arquitetura da casa organizam o grande espaço social, chaman-

do atenção para o caráter programático e para as vivências mais 

coletivas que o projeto propõe (Acrópole, 1967, p. 33).

Nas fotografias de época, publicadas em diferentes datas, 

é possível perceber diversas disposições dos objetos. Por exem-

plo, nas imagens publicadas na revista Acrópole, nota-se que as 

primeiras exibições são dos volumes e da implantação das casas 

gêmeas. No entorno das casas, a vegetação é composta por gra-

ma e uma ou outra árvore recém plantada. Há planta dos dois 

pavimentos da casa da esquina e corte longitudinal do projeto, 

quatro fotos da casa habitada e três fotos do interior antes da 

família se mudar, mostrando interessante contraste do projeto 

habitado e do recém construído. Nas fotos da casa habitada há 

uma foto da varanda íntima (fig. 36), com enquadramento que 

não mostra nada de nenhum dos quartos, terminando em um 

dos quatro pilares do projeto. Há vista que percorre a circulação 

do acesso, é um enquadramento da mesa da copa para a porta 

de entrada da casa. Essa fotografia mostra formas geométricas 

comprimidas entre os planos de concreto e rasgos desses planos. 

Há uma pessoa olhando através da porta para o horizonte. O 

enquadramento dessa foto também mostra encosto da cadeira 

Thonet e vaso de flor.

Na Acrópole também há reproduções de desenhos técnicos, 

detalhando algumas etapas de projeto. São detalhes de desenhos 

do projeto dos caixilhos, de hidráulica e planta da cozinha e da 

varanda social.

Quatro meses depois de ser publicado na Acrópole, o projeto 

da casa Butantã foi publicado na Casa & Jardim, uma revista 

de estilo de vida com público formado sobretudo por mulheres 

(SANTOS, 2010), em janeiro de 1968. Essa revista aborda princi-

palmente conteúdos de decoração, jardinagem e dicas de “faça 

você mesmo”. Ela surge para guiar o consumo de objetos domés-

ticos da classe média brasileira e se apresenta como espaço de 

visibilidade do estilo de vida desta classe. Visava construir estilos 

de vida mediante práticas de consumo (Santos, 2010, p. 63-64). 

Nessa revista, a matéria intitulada “Casa de concreto” apre-

senta a casa Butantã assumindo que esta consiste em um projeto 
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pouco convencional. O texto se aproxima do formato de uma 

conversa e adota primeira pessoa do singular, como se o próprio 

arquiteto estivesse explicando o projeto em uma conversa com o 

leitor. Apesar da Casa & Jardim em geral se dirigir a seu público 

majoritariamente feminino, inclusive empregando termos como 

“amiga” e “leitoras”, nas reportagens sobre arquitetura seus tex-

tos apresentam discurso neutro, sem estes termos citados acima, 

pois o corpo editorial considera que estas matérias interessam a 

homens e mulheres (SANTOS, 2010, p. 49).

Na Casa & Jardim, a matéria apresenta fotos coloridas da 

casa Butantã, o que permite ver as cores existentes no projeto no 

período em que ele foi construído. As legendas são mais explica-

tivas quanto aos usos dos espaços, como podemos ver nos trechos 

a seguir: “no prolongamento do living, mesa longa onde as crian-

ças estudam e todos trabalham”, “porte de entrada, diante do 

corredor de circulação. À direita, outro ângulo do prolongamen-

to do living, onde as crianças brincam” (CASA & JARDIM, 1968, 

p. 34). O texto explica que o arquiteto projetou a casa Butantã 

com a intenção de “torná-la o habitat que lhe parecia mais váli-

do e atual, uma síntese das experiências arquitetônicas”. Nesse 

trecho, assim como na matéria da Acrópole, encontramos o dis-

curso de um compromisso moral que o projeto assume perante 

a vida cotidiana e que busca encontrar soluções mais adequadas 

para o contexto de desenvolvimento urbano de São Paulo daque-

le período. Esse texto é uma das poucas fontes publicadas sobre 

os ideais de domesticidade pretendidos pelo arquiteto ao conce-

ber tal projeto. Por exemplo: 

“A casa que construí não restringe ninguém a um 

modo de vida específico e definitivo. Está mais ligada às 

possibilidades das coisas que se farão do que a uma fór-

mula atual e pretensiosa, estática, apoiada nos costumes, 

como por exemplo em relação à vida das crianças dentro 

da casa. Na minha, procurei ligar as crianças ao que en-

frentarão fatalmente na vida real, e não submetê-las a 

uma proteção às vezes constrangedora. ” (CASA & JAR-

DIM, 1968, pp. 32-34).

Nesse trecho encontramos referência à sobreposição de fun-

ções no programa da casa, sugerindo que a casa é projetada para 

se adaptar a vários usos, mas surge a dúvida de como acontece 

essa flexibilidade de uso com a quantidade de móveis de concreto 

integrados à arquitetura existentes no projeto. Não há detalhes 

sobre a opinião dos outros moradores sobre como era a experi-

ência de morar na casa. O trecho também aponta que o projeto 

teria a intenção de preparar as crianças para a vida cívica, além 

de apontar para o desejo de vivências mais coletivas.

Exemplo do tom informativo do texto publicado na Casa & Jar-

dim é a passagem que explica aos leigos o discurso da arquitetura 

moderna sobre por que deixar o concreto aparente. A revista abor-

da o concreto como um material simples e barato e há passagem 

em que o arquiteto explica o desenho frugal da mobília, que rejei-

ta o supérfluo e busca os elementos essenciais do desenho.

“A mobília funciona como equipamento complemen-

tar e aparece naturalmente a partir do espaço que de-

corre do desenho, já adequadamente organizado. Alguns 

desses espaços estão tão marcados que certas peças par-

ticipam do próprio projeto, com por exemplo, planos de 

trabalho, bancos e mesas. Assim, a casa é comunicante, 

porque faz o espaço render o máximo e se definir com 

nitidez.”. (CASA & JARDIM, 1968, p. 34)

Esse trecho aponta necessidade de explicar a existência da 

mobília fixa no projeto, os ideais por trás do projeto frugal: “a 

ideia central do projeto é a rejeição do supérfluo em favor da 

beleza, da limpidez das formas e da clara intenção plástica” (Casa 

& Jardim, 1968, p. 34).

O texto termina chamando atenção para o seguinte comen-

tário: “A casa não é mais o lugar de morar, o homem mora nas 

cidades. As casas são apenas um dos equipamentos das cidades”. 

O texto assume portanto que o projeto é pouco convencional.

Nas imagens publicadas na revista Casa & Jardim há 

predominância de fotos do interior da casa, que mostram a 

composição dos ambientes. É compreensível que essa publi-

cação aborde tal conteúdo, uma vez que é a única revista de 

estilo de vida com conteúdo mais sobre decoração e cotidiano 

do que sobre arquitetura especificamente. Ela difere da abor-

dagem da Acrópole, com fotografias que mostram a circula-

ção do projeto, por exemplo.

As duas fotos da abertura da matéria na Casa & Jar-

dim trazem em primeiro plano poltronas da mobília fixa e 

da móvel. Na imagem maior há os sofás de concreto e pol-

tronas de concreto e, na segunda imagem, duas poltronas 

Mole, projeto de Sérgio Rodrigues. Além dos conjuntos des-

critos também havia uma dupla de poltronas construídas 

com “o mínimo”. Também é possível ver dois aparadores de 

madeira com técnicas construtivas simples, remetendo ao 

mobiliário caipira.

Se móveis de concreto teriam discurso do “conforto duro”, 

os móveis de Sérgio Rodrigues remetem a um sentar pejora-

tivamente largado, conforme discurso corrente (e que carece 

ser visto de forma crítica). São poltronas construídas artesa-

nalmente com uso não frugal de madeira nobre, o jacarandá, 

e com almofadas de couro e revestimento interno.

Há duas fotos da varanda íntima da casa. Nessas imagens do 

interior da casa Butantã nota-se a presença de uma cadeira de 

balanço Thonet e de duas poltronas Paulistano, projeto de Paulo 

Mendes da Rocha. Há também três fotos dos dormitórios dos 

filhos. Essas fotos mostram que toda a mobília desses quartos 

era de concreto, exceto uma cadeira Thonet na escrivaninha de 

cada quarto. A fotos dos quartos possuem enquadramento que 

mostram também a abertura zenital de cada espaço. Há ainda 

imagem da planta e corte da casa, fotografia do quarto do casal, 

apenas com a cama fixa, banheiro e vista da cozinha da casa.

Também é possível notar que há veneziana que permite 

maior isolamento para o último quarto da varanda íntima, o 

quarto do casal. Os objetos que compõem os ambientes também 

merecem nota, pois dialogam com a ambientação de interiores 

comum em revistas como a Domus, revista italiana, por exem-

plo. Refiro-me aos novelos de lã, almofadas de tricô redondas 

e cestos de vime posicionados no chão. Fiquei pensando se as 

HABITAR CASAS COM MÓVEIS FIXOS: CASA MENDES DA ROCHADO PROJE TO AO CONTEMPOR ÂNEO 58 59



almofadas redondas e os novelos de lã faziam parte da decoração 

ou domesticidade da casa ou se foram parte de uma produção 

cenográfica estratégica para as fotografias da matéria.

A próxima publicação da casa Butantã foi feita no perió-

dico Artes, em 1970, espécie de jornal sobre arte e cultura. Ela 

apresenta esse projeto em formato de entrevista com o arquite-

to, precedido por breve introdução que apresenta a arquitetura 

como a arte de organizar o espaço ressaltando o caráter artístico 

e humano dessa prática profissional. A matéria aborda princi-

palmente o concreto como matéria construtiva. Paulo Mendes 

da Rocha o defende como a solução mais adequada à realidade 

social brasileira. A introdução à entrevista diz que uma casa com 

construção de concreto bruto pode parecer primitiva aos olhos 

dos leigos, mas para os arquitetos é resultado da estrutura essen-

cial e completa. Trata-se de uma arquitetura “sem os retoques 

do artificial e do acessório” (Artes, 1970, p.7). Nesse trecho, assim 

como em toda matéria, nota-se a preocupação em explicitar os 

códigos da arquitetura moderna, principalmente justificando o 

uso do concreto armado, mas de uma forma, digamos, mais cul-

ta do que a presente no texto da Casa & Jardim.

Em 1972, a casa Butantã é publicada em edição especial so-

bre casas na América Latina da Global Interior, revista editada 

em Tóquio e com textos em japonês, apenas os títulos são em 

inglês. Apesar da barreira do idioma que dificulta a compreen-

são do discurso ao apresentar o projeto da casa Butantã, nessa 

revista se encontra abundância de fotografias, incluindo uma fo-

tografia do interior da casa com pessoas em cena. Nela estão o 

arquiteto e mais uma pessoa, ambos sentados um de frente para 

o outro na mesa do escritório (Global Interior, 1972, pp. 24-31).

Ainda na Global Interior, há fotos coloridas do interior da 

casa. As fotos revelam que a rede da sala, presa nas vigas, era 

amarela. A mesma a cor aparece nos revestimentos das almo-

fadas dos dois pares de poltrona na sala (fig. 40) e na madeira 

do aparador de madeira posicionado próximo à faixa de janela. 

Visualizamos também o verde da paisagem vista pela janela (fig. 

41). Aliás, vale ressaltar que as janelas são dois cortes horizontais 

no volume geométrico, um em cada fachada das varandas, ínti-

ma e social. O volume geométrico é cheio de cortes e rasgos em 

suas faces de concreto, revelando enquadramentos específicos da 

paisagem. Caberia a reflexão sobre onde estão posicionadas essas 

aberturas. O que elas velam e revelam? O projeto dessa casa é 

cheio de aberturas, verticais, horizontais, com fechamentos, sem 

fechamento etc..

Na Global Interior chama atenção a paisagem vista através 

desse grande rasgo na parede da sala. É a vista do gramado verde 

do jardim, com plantas rasteiras e uma árvore jovem. Mais ao 

fundo o horizonte de um Butantã verde e dessem muitas habita-

ções, como é o bairro atualmente. Também é possível notar ca-

deira Thonet na mesa de refeição e nas escrivaninhas integradas 

à estante mais próxima à mesa de trabalho.

Há fotografia do escritório enfatizando a mesa de concreto. 

É interessante como o corte do fim da mesa revela a estrutura, 

com três “vigas” sob a laje de concreto. Tais vigas parecem posi-

cionadas com mesmo intervalo, mas o olhar atento mostra que 

não. Há também planos de apoio que saem perpendicularmente 

à mesa e percorrendo toda empena do volume. Entre a mesa e a 

janela da sala são dois planos, há “mordida” que interrompe um 

desses planos e alguns detalhes com acabamento chanfrado em 

vez dos ângulos retos de sempre. Ao redor da mesa há três cadei-

ras, duas de um lado e uma do outro. No espaço entre janela e 

mesa há duas cadeiras que remetem à poltrona “The Chair” de 

Hans Wegner. A outra cadeira é uma cadeira giratória de madei-

ra. A cadeira giratória é um objeto tradicional na composição 

de estúdios desde o século XIX. É interessante como tais objetos 

convivem com os móveis de concreto.

Há também fotografia da varanda dos quartos mostrando 

que no último quarto havia cortinas. Ao fundo, ainda na direção 

do quarto de casal, é possível ver cadeira de balanço da Thonet. 

Os quartos dos filhos são abertos para a varanda e no balcão que 

acompanha a janela é possível ver diversos objetos distribuídos. 

Não vemos as cadeiras Thonet publicadas na Casa & Jardim no 

lugar há cadeiras Hille, projeto de Robin Day.

Também há uma foto que mostra dois dos quartos do com-

plexo dos meninos. Essas fotos mostram as aberturas zenitais 

desses quadros e os móveis de apoio de cada dormitório, um con-

junto de escrivaninha e prateleiras. Também é possível ver que 

as camas são construídas por lajes de concreto e que há nichos, 

também em concreto, embutidos nas cabeceiras.

Quase dez anos depois, em 1981, a revista semanal A Cons-

trução São Paulo publica a casa Butantã sob o título “Residên-

cias Paulo Mendes da Rocha e L. G. Cruz Secco|1964”. Trata-se de 

apenas uma página, com imagens com vistas externas da cons-

trução e com a casa da esquina em destaque. É curioso como até 

em publicações que ressaltam que dois projetos gêmeos, apenas 

a casa do arquiteto costuma ser abordada com mais ênfase.

No ano seguinte, o projeto da casa Butantã é publicado na 

revista carioca Módulo, revista carioca especializada em arqui-

tetura e que tem filiação moderna, assim como a Acrópole em 

São Paulo. A matéria é sucinta, apenas duas páginas, e apresen-

ta a ideia de simplificação e organização como motes principais 

do projeto, pontuando que essas preocupações eram partilhadas 

por muitos dos arquitetos daquela época e fazendo a seguinte 

ressalva: “não queremos com isso negar as intenções de caráter 

criativo e inovador no resultado final dos espaços” do projeto da 

casa Butantã (Módulo, 1982, p. 56). A revista apresenta o proje-

to como um ensaio, dizendo que apesar do “desejo de organi-

zar rigorosamente a construção com a atenção voltada para as 

técnicas de pré-fabricação e industrialização das estruturas de 

concreto armado. Não são pré-fabricadas.” (Módulo, 1982, p. 56).

Na revista Módulo nota-se vista das duas casas gêmeas, no 

momento da fotografia, aparentemente idênticas. A revista Cons-

trução SP também mostra fachada idêntica das duas casas. Na 

revista Global Interior, nota-se que a casa gêmea está com toldos 

em sua fachada para a rua. São três faixas de tecido enrolado que 

pode ser puxado ou recolhido conforme desejo dos moradores.

As fotografias publicadas sobre essa casa representam im-

portantes fontes documentais para discorrer sobre possíveis so-

ciabilidades desse projeto. Nas imagens publicadas na pesquisa 
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de Marlene Acayaba, do começo dos anos 1980, observa-se que a 

casa, vista da rua, está um pouco escondida pela vegetação que 

cresceu. Já não é possível ver o retângulo completo, como nas 

fotografias do publicadas nos periódicos na década de 1960. Há 

ficha técnica, desenhos da planta de situação, plantas dos dois 

pavimentos e um corte. Também há texto descritivo do proje-

to em cinco parágrafos e tabela de materiais empregados junto 

com mais fotos do entorno da casa, vistas da fachada dos fundos 

e jardim. Depois há escada de acesso e duas fotos no interior 

da casa, uma mostrando a entrada e a outra a varanda íntima. 

Esta fotografia mostra que os quartos receberam venezianas 

que permitem certo isolamento desses espaços em relação à va-

randa íntima. Essa decisão pode estar relacionada com o fato 

de que no momento da publicação os filhos do arquiteto já são 

adolescentes, supomos por isso que um pouco de privacidade pa-

rece ser bem vinda.

Na varanda íntima, há uma poltrona paulistano, mesa de 

madeira retangular, com uma cadeira de palha. Ao fundo há 

uma mapoteca com rodinhas e dois planos perpendiculares ao 

balcão de concreto. O quadro da parede agora é outro, assim 

como as cadeiras, as Thonets não aparecem mais. No lugar de-

las há uma cadeira que também tem desenho econômico, com 

estrutura de madeira e assento de palha trançada, acredito que 

possa ser outra cadeira caipira. Há também a foto que mostra 

mesa “da copa” com banquinhos.

Na fotografia que destaca a varanda social há a dupla de so-

fás de concreto integrados à construção da casa, um sofá móvel 

e uma dupla de poltronas Paulistano; também há uma cadeira 

de criança de estrutura metálica e talvez de mangueiras finas de 

plástico, típicas das cadeiras concha de varanda objeto da cultura 

popular. A fotografia só mostra uma almofada sobre o sofá mó-

vel e, digamos, mais volumoso. Também é possível ver uma mesa 

quadrada e uma cadeira de estrutura metálica e tecido, com 

desenho que remete à cadeira dobrável reconhecida frequente-

mente em filmagens de cinema. Depois do volume da lareira há 

conjunto de três estantes metálicas. Essas estantes fazem espécie 

de divisória isolando um pouco o escritório do restante da sala. 

Além das estantes metálicas, as estantes de concreto continuam 

no projeto.

Há uma fotografia de outro ângulo da sala que mostra que 

sobre a extensão da lareira há uma pequena televisão. E a mesa 

de refeição ao fundo agora é composta por cadeiras serie 7 de 

Arne Jacobsen.

Há uma fotografia da cozinha, um corredor com planos de 

trabalho e apoio dos dois lados desse corredor.

Há fotografia do escritório, mostrando que a cadeira da 

mesa de trabalho agora é outra, uma mais moderna, de metal e 

couro, mas giratória e com algo que remete à cadeira de madeira 

e giratória anterior. Talvez também sejam “objetos centrípetos”, 

assim como as cadeiras giratórias.

Atrás da mesa e rente à janela horizontal há um sofá de dois 

lugares de madeira e estofado, também de desenho econômico. 

Há a luminária pendente sobre a mesa de trabalho que foi “ves-

tida com saia”. Sobre a mesa é possível ver um cinzeiro e um 

telefone, mais objetos centrípetos.

Na fotografia do dormitório do casal para é possível ver que 

há espécie de cortina tapando a abertura zenital e de novo um 

volume não identificado, talvez um berço. Há também uma ara-

ra com roupas, a colcha da cama tem estampa geométrica.

Recentemente, em 2016, houve lançamento de um livro de-

dicado especialmente à casa Butantã, Vale notar a mudança do 

nome do projeto, de casa Paulo Mendes da Rocha para casa Bu-

tantã. O livro tem organização de Catherine Otondo, com texto 

dela, ensaio fotográfico de Lito Mendes da Rocha, entrevista com 

Paulo Mendes da Rocha, reprodução de texto seminal de Flávio 

Mota sobre as casas de Paulo Mendes e a favela racionalizada – 

texto que estabeleceu espécie de gabarito para as interpretações 

da casa Butantã e outras obras de Paulo em periódicos especia-

lizados de época.

No livro também há ensaio fotográfico da casa feito por 

Lito Mendes da Rocha, atual proprietário e morador da casa, 

que mostra um pouco da configuração da casa hoje. Há também 

ótimas reproduções de fotos de época, do arquivo do arquiteto, 

que mostram o mobiliário fixo recém construído e o grande va-

zio antes de receber as meias paredes, também de concreto e da 

mesma espessura da maioria dos planos dos móveis fixos.
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sabe-se que havia futons no plano de apoio rente à lareira. E 

que, em dias de festa ou de recepções, esse lugar se transformava 

em assentos extras da sala, apesar de comentários (CRISTINA 

KNAPP, 2019; LAURA KNAPP, 2019) explicitarem que não eram 

os lugares mais confortáveis da sala e, por isso, era mais usado 

em situações de falta de assentos. O sofá fixo da sala está apoiado 

em estrutura de madeira que aumenta a área de assento em al-

guns centímetros, criando pequena superfície em balanço. Acre-

dito ser uma estratégia para deixar o móvel mais confortável. 

As opiniões acerca do conforto do móvel divergem. Mas ressalto 

a reprodução de comentário de Elisa Knapp em relato de uma 

das filhas contando que a mãe reclamava muito por não poder 

os moveis fixos de lugar. “Me lembro de uma vizinha nossa que 

reformou a casa e colocou diversos moveis fixos, e minha mãe 

‘dizia que burrada que ela fez’” (CRISTINA KNAPP, 2019). Os 

comentários também citam que era comum sentar-se no chão, 

principalmente no andar de baixo, onde a posição da televisão 

era incômoda para assistir do sofá (LIA KNAPP, 2019; LAURA 

KNAPP, 2019; CRISTINA KNAPP, 2019).

Ressalto também o relato segundo o qual o projeto previa 

forro de madeira, mas após a construção da laje decidiram abrir 

mão do revestimento, visto que, depois que desformaram, a 

dona da casa adorou a textura deixada pelas tábuas de pinho. A 

decisão de deixar o material aparente é algo a ser discutido, por 

ser uma característica marcante nos projetos em análise nesta 

pesquisa. Essa decisão de não colocar encobrir o material cons-

trutivo enfatiza determinado gosto da clientela em questão.

QUESTÕES DA BIBLIOGRAFIA, O CONCRETO 
A casa Knapp é um projeto pouco divulgado, assim como di-

versas outras casas "anônimas" do mesmo período. Esta residên-

cia é mais uma da arquitetura moderna de São Paulo a deixar o 

concreto aparente. A falta de acabamento do material construtivo 

dessas casas é uma característica marcante desse conjunto. O gru-

po em análise representa “seleto” grupo de casas com essa carac-

terística arquitetônica. Algo de determinado período, mas tam-

bém de determinada clientela que vê outros atributos simbólicos 

nesse material. Vale ressaltar a contemporaneidade do projeto da 

casa Knapp com o projeto de Paulo Mendes da Rocha no Butantã. 

Como a casa demorou mais tempo até a conclusão da obra, há 

relato das filhas indo visitar casas de concreto para os pais verem, 

entre as quais a casa Mendes da Rocha (LIA KNAPP, 2019).

Adrian Forty, em sua história cultural do concreto, diz que o 

concreto é historicamente utilizado para ser associado à ideia de 

moderno e que ao mesmo tempo provoca certa repulsa. Assim 

como costuma ser associado à ideia de modernidade também há 

senso comum sobre o concreto causar repulsa; “repulsa parece 

ser uma característica estrutural permanente do material (do 

concreto)” (FORTY, 2012, p. 100). 

 Para Forty, “Falar de concreto significa falar sobre 

modernidade - e toda a ambivalência que tal discussão 

traz consigo. As reações ao concreto são reações à mo-

dernidade e, por isso, não devem ser entendidas como 

efeitos diretos do concreto, mas devem estar associadas a 
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todos os campos de eventos e processos que constituem a 

existência moderna. Em outras palavras, procurar as cau-

sas da náusea que o concreto induziu no material em si 

é olhar para o lugar errado, pois o concreto é apenas um 

sintoma do nosso desconforto com a modernidade e tudo 

o que vem com ela.” (FORTY, 2012, p. 158)

Em sua análise cultural do concreto, o autor enfatiza que 

apesar da associação corrente do concreto com a ideia de moder-

nidade, esse material representa uma combinação do moderno 

com o não moderno (FORTY, 2012, p. 260), pois, ao mesmo tem-

po que de fato se relaciona com a visualidade de modernidade, 

também mantem relações com sensação de repulsa e de algo 

manual. 

Segundo Forty, o concreto é construído historicamente para 

ser associado à ideia de moderno (FORTY, 2012, p. 144). A meu 

ver, a família Knapp está ciente dessa representação simbólica 

e se identifica com ela. Ressalto que se trata de uma família de 

classe média urbana e que o chefe da família é engenheiro e de 

certa forma o concreto também seria uma exaltação da moderni-

dade que sua própria profissão representa. Não seria improvável 

supor que parte da clientela que possui casa de concreto bruto 

seja composta por profissionais com afinidade com a construção 

civil, como arquitetos e engenheiros6.

Forty se pergunta como um material que também possui es-

sas características pôde alcançar posição simbólica tão contun-

dente relativa à modernidade e ambiente urbano. Segundo ele 

“além de ser uma tecnologia ‘avançada’, o concreto tam-

bém tem um atraso telúrico, e sua história é, em parte, um 

jogo da tensão entre sua progressividade e seu primitivismo 

residual - um conflito que é característico de muitas coisas 

com pretensões à modernidade.” (FORTY, 2012, p. 165) 

Segundo o autor, uma necessária revisão histórica sobre uso 

do concreto armado na história da arquitetura indicaria inúme-

ras contradições. Uma delas é a característica inerente ao con-

creto: um material com características ligada à fatura manual. 

Como poderia, então, ser amplamente associado à representação 

de progresso?

A argumentação do autor ressalta haver processo cultural 

para atribuir característica de “nobre” ao concreto (FORTY, 

2012, p. 355). Segundo ele,

“Embora o concreto tenha a aparência de uma tecno-

logia avançada, baseada na compreensão teórica de ten-

sões e na química dos centros, conhecimento realizado 

por especialistas treinados, o concreto armado também é 

ao mesmo tempo um processo simples e em muitas par-

tes do mundo é executado por pessoas sem qualquer co-

nhecimento teórico. (…) A maior parte do concreto usa-

do no mundo é usado - de uma maneira que dificilmente 

pode ser chamada de “nova” ou moderna - nas empresas 

de construção mais mundanas e básicas. Em todo o Medi-

terrâneo, em toda a América Latina e em favelas do mun-

do, existem estruturas simples, emolduradas, construídas 

em concreto armado, cuja relação com a modernidade, se 

quisermos entender isso como um distintivo da organiza-

6 - É considerável o número de casas de 
arquitetos e de engenheiros existentes no levantamento 
desta pesquisa.
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ção industrial e das relações trabalhistas é decididamen-

te questionável”.

Forty diz que um aspecto do concreto que é caro ao discurso 

da arquitetura moderna é seu caráter único e que confere uni-

formidade ao todo. Segundo o autor “O monolitismo também 

levou ao princípio de que um material deve servir para construir 

todas as partes do edifício.” (FORTY, 2012, p. 1386) A política do 

concreto o promove como um material passível de atribuir estilo 

uniforme, único.

O autor também ressalta o argumento de que “O concreto 

oferece algo único aos arquitetos, pois, embora fundamentado 

em conhecimento e experiência ‘científicos’- principalmente no 

desenvolvimento de cimentos -, ainda oferece oportunidades de 

experimentação para qualquer pessoa” (FORTY, 2012, p. 517) re-

ferindo-se ao sonho da auto-construção do discurso da arquite-

tura moderna. A auto-construção seria uma maneira de abran-

ger toda a sociedade. Surpreendentemente, Forty exemplifica 

tal entusiasmo dos arquitetos com São Paulo, provavelmente 

referindo-se ao grupo Usina CTAH7. E também chama a atenção 

para nossa contradição periférica, pois o atraso técnico com que 

o concreto muitas vezes é manuseado faz dele um material mais 

“arcaico” do que moderno.

O autor afirma (FORTY, 2012, p. 1145) que a historiografia e 

crítica costumam enaltecer a característica artístico-estrutural 

do concreto. E pouco consideram o conteúdo evolucionista e pro-

gressista presente nessa interpretação que exalta o “Racionalis-

mo estrutural” do concreto.

Segundo o autor, o concreto é um material com longa histó-

ria, tendo de adaptar-se a diversas formas construtivas. O concre-

to armado é só uma delas.

O concreto armado vai ser apresentado como uma técnica 

nova pelos modernos da década de 1950 (FORTY, 2012, p. 1222). 

Ele é apresentado como um sistema construtivo totalmente novo. 

Segundo Forty, houve verdadeira campanha do concreto armado 

como material que representa presente e futuro. O autor ressalta 

esse potencial de “eternamente novo” do concreto, apresentado 

como algo cheio de potencialidade, (FORTY, 2012, p. 1231). Forty 

reforça que esse discurso foi dito no início da década de 1900, na 

década de 1960 e é repetido ainda hoje. Segundo o autor 

“Na maior parte, porém, a questão de como repre-

sentar a história do concreto não foi considerada digna 

de ser importunada, o que não é um pouco surpreenden-

te dada a orientação histórica da cultura arquitetônica 

e o prazer costumeiro em saber referências ou negações 

explícitas. O silêncio geral e a evitação rotineira de refe-

rências a técnicas e processos do passado indicam exata-

mente o que o concreto é um meio peculiar em relação 

ao passado, presente e futuro.” (FORTY, 2012, p. 1250)

FIG. 47 
COZINHA    CASA KNAPP 
FONTE    FOTOGRAFIA DE DANIEL CARCAVALLI, 2017

FIG. 48 
COZINHA    CASA KNAPP 
FONTE    FOTOGRAFIA DE DANIEL CARCAVALLI, 2017

7 - O grupo Usina CTAH de assessoria técnica 
a movimentos populares. É um grupo formado por 
profissionais de diversas áreas e que atuam articulando 
mutirões para construção de edifícios de interesse 
social. (fonte: http://www.usina-ctah.org.br/) ABNT

O autor pontua que a ampliação do concreto no pós-Segun-

da Guerra representa o domínio norte-americano (FORTY, 2012, 

p. 1520). E também comenta situação de destaque do Brasil. Se-

gundo o autor (FORTY, 2012, p. 1655) “Só no Brasil, fora do nú-

cleo de países desenvolvidos do ocidente, havia edifício de altura 

equivalente (aos de países desenvolvidos) e os conhecimentos 

necessários para construí-los”.

Forty (2012, p.  1756) coloca a escola paulista como uma das 

três fases de destaque de uso do concreto no Brasil. Os projetos 

em análise podem ser entendidos como fazendo parte dessa “es-

cola”. Segundo ele,

“Na década de 1950, as políticas de substituição de 

importações estimularam fornecedores estrangeiros do 

cimento consumido no Brasil a instalar fábricas no país, 

e em um prazo relativamente curto quase todo o cimen-

to usado no Brasil foi produzido internamente. `Deve-se 

notar̀ , publicado em uma pesquisa de 1965 sobre a eco-

nomia brasileira, `que o Brasil está excepcionalmente 

bem equipado para produzir cimento em larga escalà . 

Em 1959, o Brasil produzia 3,7 milhões de toneladas de ci-

mento e importava apenas 29.000 toneladas, ou menos de 

1 por cento da produção doméstica. Em 1966, a produção 

havia aumentado para 6 milhões de toneladas e, nos pró-

ximos dez anos, o grande auge da economia brasileira, a 

produção mais que triplicou para 19,1 milhões de tonela-

das em 1976. É surpresa que esse aumento extraordinário 

na produção de cimento não tenha se reproduzido na ar-

quitetura brasileira”. (FORTY, 2012, p. 1709)

A habilidade da execução se mostra facilmente em constru-

ções de concreto. É um material que por um lado representa co-

nhecimento técnico sofisticado e por outro exalta extrema crue-

za de execução. (FORTY, 2012, p. 1773)

Outra afirmação desse autor que vale ser ressaltada é que o 

concreto é associado à esquerda política (FORTY, 2012, p. 2017). 

“Em todo lugar, o concreto foi associado à política de esquerda”. 

Forty também afirma que o material é ligado a pobreza e ascetis-

mo (p. 2555), citando o monastério La Tourette, de Le Corbusier, 

exemplo dessa “pobreza total”. Em suma, para Forty, o concreto 

é feito de circunstâncias históricas (FORTY, 2012, p. 3016).

Voltando ao projeto da casa Knapp, apesar de a casa ser em 

sua maioria construída com blocos de concreto aparente, algu-

mas paredes da casa receberam coloração. Segundo depoimento 

(LIA KNAPP, 2019), a coloração dessas paredes foi trabalho da 

loja do artista Francisco Rebolo, que, além de artista, mantinha 

empresa de pintura de obras de arquitetura.

As cores escolhidas, não se sabe por quem, foram branco 

“casca de ovo” em parede da sala de estar, amarelo-ocre em pa-

rede da sala íntima e verde na parede da entrada, na fachada da 
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FIG. 53 
SALA DE ESTAR    CASA TOMIE OHTAKE 
FONTE    FOTOGRAFIA DA AUTORA, 2017











No ateliê original há estante, mesa e banco em L de concreto, 

que sugere continuidade do piso da casa. O ateliê é construído 

em nível mais abaixo e é, em parte, rodeado por banco em L 

uma leva continuidade ao piso da casa. Trata-se do espaço opos-

to ao acesso da casa, anexo a ele está o dormitório principal. O 

fato desse espaço ser construído em nível um pouco mais baixo 

que os outros ambientes da casa provavelmente está relacionado 

ao tamanho das telas que Tomie costumava pintar e que aumen-

tou com o passar do tempo, conforme discurso corrente da his-

toriografia e do arquiteto.

No ateliê há estante, mesa e banco em L de concreto cir-

cundando a área central do espaço, aberta e ampla. Trata-se do 

espaço oposto ao acesso da casa. anexo ao ateliê e dormitório 

da artista. Segundo Tavares, essa configuração em que o dormi-

tório da proprietária da casa situa-se na área mais distante da 

entrada é característica da casa da cultura oriental (TAVARES, 

2005, p. 98-106).. Essa disposição inverte a distribuição até então 

comum no programa de casas unifamiliares brasileiras de classe 

média, em que os quartos de empregadas costumam ficar em 

edículas separadas, situadas no fundo do lote. E, independente 

de remeter a uma tradição oriental ou não, essa inversão está 

de acordo com a hierarquia dos costumes da classe média que 

vivia em São Paulo, em que os proprietários da casa dormem na 

melhor porção do lote, a mais silenciosa, resguardada e segura. 

No ponto em que o terreno em L se alarga, a passagem da 

área interna para a externa é feita de maneira difusa e fluída, 

por meio de grandes portas e janelas de vidro, que também pro-

porcionam abundante iluminação para o ateliê, escritório, estar 

e dormitório da proprietária. A sala, ateliê e área de trabalho 

possuem vista e proximidade com o jardim.

O acesso da casa se dá praticamente no nível da rua, o que su-

gere continuidade do espaço urbano, mas o volume é totalmente 

cego para ela, separando-se da cidade. A solução projetual para 

viabilizar o volume conformado praticamente apenas por facha-

das cegas é a inserção de aberturas zenitais para ventilação e 

iluminação. As aberturas maiores na cobertura marcam espaços 

nobres de sociabilidade, como a mesa de refeições, e são centrais 

no desenho da casa, contribuindo para definir os usos do projeto, 

pois há no interior da casa diferentes intensidades de iluminação. 

Os móveis de concreto também possuem papel pedagógico em 

relação aos usos dos espaços. Há ampla porta de correr que se 

abre para o jardim e que deixa a luz natural iluminar porção da 

sala próximo ao bloco de dormitórios, estúdio e ateliê.

FIG. 69 
SALA DE ESTAR   CASA TOMIE OHTAKE 
FONTE    ACRÓPOLE, 1971

FIG. 70 
SALA DE ESTAR    CASA TOMIE OHTAKE 
FONTE    ACAYABA, 2011

A casa Tomie passou por duas reformas 

que foram projetadas por Ruy Ohtake, mesmo 

arquiteto do projeto original. As reformas fo-

ram motivadas pelos lotes vizinhos que foram 

incorporados e respondem às novas necessi-

dades daquela família, cujo acervo de objetos 

aumentou.

Reforma é ferramenta economicamente 

sensata (COMAS, 2011). No caso da casa To-

mie Ohtake, as reformas conservam obra de arquitetura mo-

derna que já tinha destaque, reciclando seu uso e adaptando a 

casa às novas necessidades da dona da casa. As necessidades de 

reciclagem do projeto são motivadas pelo aumento de objetos, 

principalmente livros e obras de arte, de Tomie Ohtake (RUY 

OHTAKE, 2017; RICARDO OHTAKE, 2017).

A galeria praticamente não sofreu transformação em relação 

ao projeto original, a não ser esses painéis que foram acrescen-

tados em 2017 e faz parte da transformação da casa em centro 

cultural. Na sala original, havia uma mesa de refeições, que a 

não existe mais. É a única alteração em relação ao projeto origi-

nal, pois na primeira ampliação do projeto a mesa foi demolia e 

outra, um pouco maior, foi construída no novo terreno incorpo-

rado à casa, configurando uma sala de refeição separada da sala 

estar (RUY OHTAKE, 2017; RICARDO OHTAKE, 2017). No lugar, 

uma nova mesa foi construída na primeira ampliação do projeto. 

Deste modo, a casa passou a ter uma sala refeições reservada em 

relação à sala, se afastando do discurso original do projeto.

Na ampliação feita, o arquiteto continuou usando o recurso 

dos móveis fixos como recurso projetual, mas agora com dese-

nho um pouco diferente. Na casa Tomie Ohtake e em projetos do 

mesmo período, os móveis fixos eram resultado do menor núme-

ro de planos necessário para se ter um móvel, usando também as 

formas mais simples possíveis. O arquiteto costumava explorar 

algum elemento com formato de curva, na casa Tomie Ohtake é 

a mesinha de centro em continuidade à lareira no centro da sala.

A primeira ampliação, além da sala de refeição, contém bi-

blioteca com prateleiras de concreto e mais uma mesa, também 

de concreto, com desenho escultórico, com diferentes alturas 

que possibilitam diferentes usos. 

Não só os móveis fixos se mantiveram bem conservados nes-

sa casa como também permaneceram os “móveis móveis”. Sua 

presença é restrita a algumas cadeiras e poltronas, que propor-

cionam flexibilidade de uso e arranjo, podendo ser arrastadas de 

um lado para o outro, característica que parece ser imprescindí-

vel para a dinâmica da vida doméstica. É válido pontuar que os 

móveis não são quaisquer objetos, mas peças de design assinado 

e associados ao gosto dito culto. E com o passar dos anos tam-

bém esses itens aumentaram de quantidade, conforme mostra 

a análise das imagens publicadas do projeto. É possível notar a 

presença de novas peças que aparecem pontualmente nas foto-

grafias mais recentes e permanecem na casa até agora.

Com o passar do tempo, não só o número de livros e obje-

tos da dona da casa aumentou como o próprio acervo da artista 

ficou maior. Isto fez com que, uma segunda ampliação aconte-
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cesse para suprir essa demanda. Depois disso o ateliê original foi 

transformado em depósito de pequenas esculturas e de gravuras.

A segunda ampliação do projeto deu origem a um novo ate-

liê, que tem pé direito bem mais alto e grande claraboia, além de 

possuir, ao fundo, depósito climatizado para pinturas. A decisão 

por uso de cobertura em estrutura metálica tubular desvia-se 

do padrão de uso exclusivamente de estruturas de concreto ar-

mado. Ela parece indicar uma preocupação contemporânea do 

arquiteto com o emprego de outros materiais e técnicas.

Tanto a sala de jantar, da primeira ampliação, quanto o novo 

ateliê, da segunda, se abrem para o jardim, e possuem mesmo 

sistema de projeto de caixilharias, com amplas portas de correr 

que permitem permeabilidade a esses espaços.

Trata-se de um projeto com três datas de construção (1970, 

1984, 1996). Projetualmente, há harmonização estética das três 

fases de projeto da casa Tomie. Há a preservação do caráter in-

tegrador, ao mesmo tempo em que é possível ver as três fases do 

projeto bem marcadas. Existem painéis com cortes chanfrados 

que marcam a passagem das áreas de cada uma das reformas 

e nuances estilísticas empregadas pelo arquiteto que fazem essa 

marcação, ao mesmo tempo que obtém um projeto com unidade 

visual, apesar de concebido em três datas distintas.

Entre os móveis fixos da casa Tomie Ohtake, há predominân-

cia de estantes e mesas. Dois objetos que remetem à atividades 

intelectuais. Atualmente há quatro mesas de concreto (uma de 

refeição e três de trabalho) e praticamente toda a parede, na 

orientação mais extensa do terreno, é ocupada por estantes que 

abrigam livros, esculturas e telas do arquivo de Tomie Ohtake. 

Móveis fixos necessários para guardar e expor a coleção de arte 

e de objetos da família. Além das estantes e prateleiras, há ma-

potecas que guardam desenhos e gravuras, além de haver muitos 

livros de artistas e material de pintura por toda a casa. Até parte 

da estante que poderia ter uso como banco, uma laje com altura 

mais próxima ao chão, acabou sendo usada, nos últimos anos, 

para exposição e apoio de objetos. Todos os objetos reforçam a 

representação intelectual dessa residência. A maioria dos objetos 

são de autoria de figuras reconhecidas do design moderno, itens 

considerados clássicos do design da década de 1960, inclusive, com 

valor colecionável. As esculturas e pinturas são da própria Tomie. 

FIG. 71 
SALA DE ESTAR   CASA TOMIE OHTAKE 
FONTE    ACRÓPOLE, 1971

FIG. 72 
ATELIÊ    CASA TOMIE OHTAKE 
FONTE    ACAYABA, 2011

QUESTÕES 
DE HISTORIOGRAFIA  
E CRÍTICA

Ao apresentar o projeto da casa Tomie 

Ohtake, o discurso de Ruy Ohtake faz referên-

cia à metafora de uma “praça abrigada” e aos 

modos de sociabilidade das praças públicas 

(OHTAKE, 1976). O projeto dessa casa é rea-

lizado um pouco depois da casa Chiyo Hama, 

concebida pelo mesmo arquiteto em 1967 

quando ele começou a explorar a tese da casa 

concebida como uma praça abrigada. Ao apresentar o projeto da 

casa Hama na Bienal de Arquitetura de 1969, ele o descreve da 

seguinte maneira: 

“A casa: uma pequena praça abriga-
da, onde se encontram amigos e familiares.  
Liberdade de espaço dentro do lote urbano. Os espaços 
fluem e se fundem: assim desaparecem os recuos exigi-
dos e os corredores, porque são absorvidos. O espaço é 
definido pelos dois muros laterais, estruturais e pela co-
bertura. Paredes de vedação e caixilhos evidenciam na 
fluidez proposta”. (Ohtake, 1976, p. 13)

Essa referência à praça guarda em seu discurso uma vontade 

de aproximar o projeto da residência unifamiliar da cidade, visan-

do propor uma continuidade da experiência citadina no ambiente 

doméstico, possível a partir do conteúdo programático e genera-

lizante existente no projeto, que busca responder ao diagnóstico 

de necessidades básicas (OHTAKE, 1976, p. 12-13; TAVARES, 2005, 

p. 92; ZEIN, 2005, p. 236). Esses ideais convergem com o discurso 

transformador e utópico do Projeto Moderno de atingir parcela 

mais ampla da população e resolver laços entre domínio público 

e privado. Também numa perspectiva de ruptura, Tavares afirma 

que “Há um rompimento com a estrutura tripartida da setoriza-

ção pelo modo como os quarto-célula se inserem no espaço, sem 

criar limites definidos” (TAVARES, 2005, p. 99). 

Esse discurso engajado em propor uma vivência mais públi-

ca e coletiva no espaço doméstico unifamiliar não é exclusivo 

de Ruy Ohtake, ele é partilhado por uma geração de arquitetos 

contemporâneos a ele e aos que perseguem essa ética e com-

promisso social existentes no projeto arquitetônico de filiação 

modernista. Tal geração é responsável pela produção de diversas 

casas de arquitetura moderna em São Paulo.  Esse conjunto de 

obras dialoga, em diferentes níveis, com proposições discursivas 

engajadas em explorar vivências mais coletivas no ambiente do-

méstico da casa unifamiliar.

Essa ideia de privilegiar vivências mais coletivas e de extre-

mo engajamento em questões sociais da vida contemporânea, 

como aponta Marlene Acayaba (2011, p. 30), não se aplica a to-

dos os casos de casas modernas realizados em São Paulo, mas 

tem validade no projeto da casa Tomie Ohtake. As estratégias de 

projeto mobilizadas pelo arquiteto reverberam possível intenção 

de propor vivências mais coletivas.

Tais interpretações são reforçadas pelo discurso do próprio 

Ruy Ohtake em declarações sobre seus projetos. Por exemplo: 

“Estamos convictos da importância do enriquecimen-

to e da valorização dos espaços de uso coletivo. E, na in-

tegração desses espaços coletivos, procuramos obter plas-
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ticamente, a desejada fluidez que tem uma praça. Assim, 

procuramos reduzir algumas áreas de caráter privativo: 

os dormitórios, eram grandes, porque aí, as funções eram 

mais variadas; hoje, até já podemos pensar em dormitó-

rios-gaveta. Da mesma forma, procuramos compactar a 

chamada área de serviço, pois, numa visão prospectiva, 

acreditamos no paulatino desaparecimento de emprega-

das domésticas, pois o desenvolvimento social as colocará 

em condições de trabalho produtivos.” (Ohtake, 1976, p.13)

Esta declaração do arquiteto mostra o tipo de engajamento 

social que o seu discurso prevê, dialogando com ideias de con-

vivência mais coletiva, de continuidade da cidade em relação à 

casa, de racionalização do projeto e até de rompimento com cer-

tos modos do morar burguês.

 Ao apresentar o projeto da casa Tomie Ohtake em publi-

cação de época o arquiteto declara que, apesar do projeto con-

sistir em uma casa unifamiliar, ele guarda preocupações com 

sua implementação na cidade, podendo ser fator corretivo ou 

denunciador do emaranhado e do caos urbano, demonstrando 

preocupação do arquiteto em pensar a totalidade da cidade mes-

mo em projetos de residência unifamiliar (OHTAKE, 1971, p. 16). 

Ruy Ohtake também fala que “embora tenham particularidades 

em função de determinadas famílias, os programas e principal-

mente os espaços resultantes são sempre uma tentativa de colo-

car espaços generalizadores de uma habitação, qualquer que seja 

o morador” (OHTAKE, 1971, p. 16). Tal vontade de generalização 

é uma premissa da produção industrial e aponta para projetos 

que incorporam a racionalização dos espaços, visando modelos 

genéricos, socialmente mais abrangentes e reprodutíveis, e cuja 

da construção, mira a produção industrial em série.

O uso de materiais industrializados também está associado 

à criação de modelos que permitem a racionalização da cons-

trução. Nesse sentido, o concreto é tecnologia disponível por ser 

mais acessível, por conta do seu de custo e oferta de mercado, e 

apropriado para realizar os vãos propostos (TAVARES, 2005, p. 

88), além de manter o compromisso modernista em deixar apa-

rente a estrutura da construção.

Sobre os modos de morar do projeto da casa de Tomie Oh-

take, o arquiteto diz que buscou principalmente a integração 

de espaços coletivos e a fluidez entre os ambientes dispostos no 

grande abrigo, pois o imóvel é uma casa que une diversas fun-

ções em amplo espaço contínuo. Ao mesmo tempo que esse pro-

jeto possui esse discurso generalizante e universalizante, tam-

bém busca atender às necessidades colocadas pela cliente, que 

neste caso é uma artista com tem dois filhos que moram em sua 

casa. Busca-se resolver as necessidades do programa encomenda-

do pela cliente recorrendo à lógica do planejamento ordenado 

dos espaços e das atividades. Nesse contexto, os móveis fixos têm 

papel central, pois oferecem suporte para as atividades realiza-

das nos ambientes e muitas vezes são definidores das funções de 

determinados espaços.

Trata-se de um projeto que recorre ao mobiliário fixo como 

ferramenta projetual para propor uma casa com espaços fluídos 

e que privilegiam a convivência coletiva. Além disso, parece 

FIG. 73 
SALA DE ESTAR   CASA TOMIE OHTAKE 
FONTE    FOTOGRAFIA DA AUTORA, 2017

FIG. 74 
SALA DE ESTAR   CASA TOMIE OHTAKE 
FONTE    FOTOGRAFIA DA AUTORA, 2017

possível propor a hipótese que os móveis de concreto têm papel 

importante na sociabilidade dos espaços, na tentativa de propor 

vivências mais coletivas, pois remetem ao mobiliário de praças 

públicas. 

Já discuti que a característica fixa atribuída a móveis parece 

pouco apropriada para o ambiente doméstico, unifamiliar, uma 

vez que a vida familiar burguesa é dinâmica e está em constante 

movimento. Um móvel que é preso ao lugar onde está colocado 

carrega consigo a intenção de algo permanente, imutável, imó-

vel, que não pode ser deslocado ou arrastado. A mobilidade da 

mobília parece ser uma característica que condiz com os usos, 

nem sempre previsíveis, dos cotidianos de uma casa unifamiliar, 

que precisa se adequar às necessidades que surgem no dia a dia.

Entretanto, como já dissemos acima, o uso de móveis fixos 

é recorrente em espaços públicos, como em bancos de praças. 

Propor esse tipo de solução projetual para o ambiente doméstico, 

considerando que a imobilidade se contrapõe à vida dinâmica 

de uma família, não parece ser uma atitude ingênua do arqui-

teto, e sim intencional, como se projetar um móvel duro, com 

pouco estofado, fosse uma forma de se declarar “não burguês”.

Ruth Verde Zein (2019) colabora com a reflexão sobre 

os móveis fixos dizendo que “O desenho do mobiliário 

como parte da construção, aspecto já explorado em obras 

anteriores, reforça a ideia de generalização: a casa termi-

nada está pronta para ser ocupada pelo morador, bastam 

seus objetos afetivos e a roupa do corpo para ali se insta-

lar, numa leveza e rapidez que se assemelha mais a como 

vivemos em um hotel do que como habitamos uma mo-

radia ancestral.”

O projeto da casa Tomie Ohtake propõe novos modos de 

morar, os quartos monásticos são exemplo disso, pois problema-

tizam a noção de intimidade, priorizando sociabilidades mais 

coletivas; assim como os móveis fixos de concreto existentes no 

projeto também podem ser entendidos como ferramenta para 

propor novas formas de sociabilidade no ambiente residencial 

unifamiliar. Ao propor mobiliário frugal, fixo e de concreto 

bruto, pode-se interpretar que esta é uma maneira do arquiteto 

propor rupturas com os costumes hegemônicos da sociedade in-

dustrial, pois tal mobília abala a ideia de conforto, por exemplo. 

Assim, podemos dizer o que projeto da casa Tomie Ohtake quase 

se declara ante burguês, por propor móveis fixos em seu proje-

to, considerados pouco confortáveis se comparados a móveis es-

tofados, e, consequentemente, refuta a ideia de conforto, uma 

prática associada aos costumes da casa média burguesa. (SPARK, 

1995; FORTY, 2007)

Esse projeto também propõe diálogo com ideal de usuário/

cliente que representaria uma nova sociedade. Uma contradição 

essencial dessa ideia é que, apesar de seu discurso transforma-

dor, o projeto analisado nesse capítulo é restrito a uma pequena 

elite intelectual e engajada, como os personagens por trás desse 

projeto em análise neste artigo: Tomie e Ruy Ohtake, artista e 

arquiteto, mãe e filho, ambos de filiação modernista e figuras 

do restrito cenário cultural paulistano. Além dessa contradição, 

que é recorrente em projetos de arquitetura moderna, o projeto 
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da casa Tomie Ohtake guarda outra: apesar de possuir discurso 

de continuidade do espaço urbano e de valorização de uma con-

vivência mais pública, o projeto é desenhado de costas para a 

rua. Então, apesar de ter intenção de privilegiar a esfera pública, 

acaba alargando a esfera privada. Esta ampliação acaba criando 

muitos espaços fechados e setoriza ainda mais o programa, algo 

que pode ser visto como contraditório em relação ao discurso 

do arquiteto. A parte frontal do lote, mais próxima à rua, acaba 

sendo área menos privilegiada por ser mais exposta ao barulho, 

por exemplo. A parte frontal contém áreas de serviço, incluído 

os dormitórios das empregadas.

Entendo que tal projeto, tanto em seu discurso quanto no 

seu desenho, pode ter sido motivado por questões políticas, uma 

vez que o momento contemporâneo ao seu desenvolvimento e 

sua divulgação em periódicos e concursos é o de ditadura mi-

litar. A praça pode ter sido escolhida como modelo ideal para a 

casa contemporânea por remeter à praça pública, lugar simboli-

camente atrelado ao exercício da vida cívica e da democracia. No 

discurso de Ruy Ohtake, ele diz que estabelecer um plano rico de 

convivência é um aspecto básico da arquitetura e que 

“ao elaborar o projeto de uma casa, nos aproxima-

mos de uma pequena praça, protegida do sol e da chuva, 

onde os amigos se encontram (...) estamos convictos da 

importância e da valorização dos espaços de uso coletivo. 

E, na integração desses espaços coletivos, procuramos ob-

ter plasticamente, a desejada fluidez que tem uma praça” 

(OHTAKE, 1976, p. 13)

É possível perceber engajamento social e político nesta fala. 

É possível inferir que tal declaração mostra a intenção do arqui-

teto de realizar projetos que são espaços de encontro e de debate, 

remetendo à vida cívica, que resultariam em espaços protegidos 

do sol e da chuva.  Pergunto-me se a intenção do arquiteto não 

seria conceber espaços protegidos do governo repressor em voga 

em tal período.

“Às casas desenhadas por Ruy Ohtake em suas primí-

cias como arquiteto é atribuída uma função social ao mo-

rar, extrapolando as circunstâncias da individualidade de 

seus moradores, conectando-os com os contemporâneos, a 

família, amizades e grupos sociais. Nelas ocorre o “morar 

na praça”, um mote proposto pelo próprio autor simbo-

lizando intenções que ali se corporificam. Mas morar na 

praça, nestas casas, não implica estar ao desabrigo, mas 

centrado, aberto e disposto a confraternizar”. (ZEIN, 2019)

Atualmente, a casa Tomie Ohtake faz parte do acervo do 

Pompidou e da Casa da Arquitectura. Também vale ressaltar 

que houve exposição dedicada a esse projeto e nessa exposi-

ção houve reproduções de croquis do arquiteto explicando o 

projeto. A Casa Paulo Mendes da Rocha possui livro só sobre 

ela e a casa Tomie foi tema de exposição no Instituto Tomie 

Ohtake. São dois projetos amplamente reconhecidos como 

exemplares notáveis do patrimônio arquitetônico moderno 

existente em São Paulo, inclusive tombado em órgão oficial 

de patrimônio de São Paulo.

FIG. 74 
SALA DE REFEIÇÃO   CASA TOMIE OHTAKE 
FONTE    FOTOGRAFIA DE DANIEL CARCAVALLI, 2017

FIG. 75 
SALA AMPLIAÇÃO    CASA TOMIE OHTAKE 
FONTE    FOTOGRAFIA DE DANIEL CARCAVALLI, 2017
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FIG. 65 
SALA DE ESTAR    CASA NINCA BORDANO 
FONTE    REVISTA CLÁUDIA, 1970

















FIG. 100 
CROQUI    CORTE    CASAS EDUARDO LONGO 
FONTE    ARQUIVO EDUARDO LONGO









Eduardo Longo, quando concebeu o pri-

meiro projeto, era solteiro e esse fato reverbe-

ra no projeto e nos seus modos de morar.

Segundo Fernando Serapião:

“No início dos anos 1970, quando a 

casa da rua Amauri ficou pronta, o 

clima era de festa permanente. Lon-

go, próximo dos trinta anos de idade, 

já era um profissional conhecido em seu meio social. Sol-

teiro e morando sozinho, habituou os amigos a aparece-

rem sem necessidade de convite: diariamente, no happy 

hour, o local estava cheio. Quem chegava trazia novos 

convidados e os comensais se renovavam naturalmente. 

Lídia, a empregada da casa, estava treinada: preparava e 

servia drinques, pipocas e quitutes, mesmo sem a presen-

ça do proprietário.” (SERAPIÃO, 2013, p. 74) 

O autor acrescenta na sequência que o espírito de 1968 “esta-

va no ar” naquela casa. Comentário parecidos foram feitos pelos 

moradores e amigos dos proprietários da casa Ninca Bordano e 

da casa Juarez Brandao.

Mas, no caso do projeto de Longo, o clima questionador des-

se cenário cultural pode ter contribuído para os rumos que esse 

projeto viria a ter no futuro.

Eduardo Longo passou a questionar profundamente sua ar-

quitetura, o que o levou a fechar seu escritório e fazer diversas 

intervenções em sua própria casa, como derrubar paredes, pintar 

as restantes com desenhos psicodélicos concebidos por Longo e, 

depois, de verde militar, inclusive seu carro (SERAPIÃO, 2013, p. 

75-80; LONGO, 2018); uma atitude curiosa que entende o carro 

como objeto doméstico. Se lembrarmos que a garagem adentra o 

ambiente social, essa estratégia de projeto parece guardar uma 

questão de gênero, não é mesmo? Expor o carro no meio da sala 

parece uma atitude compatível com os modos de morar de um 

homem solteiro, tendo em vista que o carro sempre foi um obje-

to associado aos homens.

Apesar de todas essas atitudes contestatórias, Longo “ainda 

mantinha certo conforto doméstico com o auxílio de Lídia” (SE-

RAPIÃO, 2013, pp. 79-80). Esse período durou aproximadamen-

te um ano e meio. E Serapião analisa as intervenções de Longo 

como atitudes que remetem

“a lógica do ‘programa da simplificação máximo’ (...). 

Vale observar que, com resultados originais e objetivos 

diferentes, Longo estava adotando tardiamente alguns 

elementos consagrados pelo racionalismo, como os já fa-

lados pilotis, a racionalização da construção ou então o 

discurso da ‘moradia mínima’  (...) Longo chegava a tais 

conclusões de forma empírica”. (SERAPIÃO, 2013, p. 80)

Uma das intervenções feitas por Longo foi a de abrir literal-

mente o nível térreo de sua casa. Ele derrubou paredes até trans-

formar o espaço em uma passagem pública, ligando as duas ruas 

paralelas, a Amauri e a Peruíbe. As paredes de alvenaria foram 

removidas, sobrando apenas a estrutura de concreto (ACAYABA, 

2011, p. 445; LONGO, 2018). Marlene Acayaba descreve a reforma 

dizendo: “o terreno entre as duas ruas foi transformado em espé-

QUESTÕES DE  
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FIG. 108 
CONSTRUÇÃO    CASA BOLA 
FONTE    SERAPIÃO, 2013

FIG. 109 
CONSTRUÇÃO    CASA BOLA 
FONTE    SERAPIÃO, 2013

cie de praça” (ACAYABA, 2011, p. 445), dando pouca ênfase para 

o uso, por assim dizer, mais público do projeto. É contraditório 

a autora exaltar a casa Paulo Mendes da Rocha, dizendo que era 

modelo a ser seguido e que vai descrever o grupo estudado como 

“as casas confirmam o ideal do convívio comunitário” e também 

era modelo a ser seguido, descrevendo o grupo estudado nos se-

guintes termos: “ Daí também a proposta social das casas como a 

cidade, da cidade como as casas”.

É recorrente no discurso da autora a ênfase no potencial de 

sociabilidade mais pública da casa, mas é estranho, quando um 

projeto possui uso como passagem publica, a autora se limitar a 

uma nota de rodapé em vez de se deter no assunto. (ACAYABA, 

2011, 155; ACAYABA, 2011, p.XXIX) 

Longo, em publicação da Casa Vogue de dezembro de 1982 

(no. 6, p. 184-185), afirma que morou na casa-escritório que cons-

truiu por apenas dois anos e que “Viver em um espaço criado para 

uso próprio significou oportunidade para examinar qualidades e 

sobretudo defeitos da minha arquitetura; senti a limitação que os 

muros e portões impunham ao convívio com as ruas e a cidade”.

A passagem entre as duas ruas durou de 1973 a 1990 (LON-

GO, 2018). Nesse período, a parte habitável da casa se restringiu 

ao segundo piso, especialmente no mezanino existente no antigo 

escritório (ACAYABA, 2011, p. 445; LONGO, 2018).

Da mesma forma, durante sua fase “contestatória”, Longo se 

casou e teve o primeiro filho.

Serapião diz que dos 170 m² do projeto original o casal vivia 

em apenas 42 m² (SERAPIÃO, 2013, p. 83). A falta de espaço come-

çou a tornar-se incômoda e ele passou a considerar a necessidade 

de uma nova casa.

Com a família recém-constituída, a falta de espaço e o clima 

de “acampamento hippie” (SERAPIÃO, 2013; LONGO, 2018) em 

que viviam no mezanino passaram a ser incômodo. Com isso, o 

arquiteto passou a pensar em uma nova casa.

Durante o tempo em que o escritório permaneceu fechado, 

o arquiteto continuou analisando propostas de clientes, apesar 

de não aceitar nenhuma. Longo elaborou alguns croquis sobre 

um prédio de apartamento-bola e um conjunto de casas-bola 

(SERAPIÃO, 2013; LONGO, 2018), os quais não passaram de cro-

quis iniciais. Mas o arquiteto recuperou a forma de bola para 

construir sua próxima moradia.

Esses croquis mostram um pensamento da forma esférica 

como módulo para habitação. Mas idealizado como um con-

junto de módulos, reverberando pensamento de adensamento 

vertical da cidade (SERAPIAO, 2013; CARANZA, 2004; LONGO, 

2018).

Em meados da década de 1970, Longo decide fazer um pro-

tótipo desse módulo para morar com sua família e constrói 

o experimento em plataforma existente no topo da primeira 

construção, a casa-escritório do arquiteto. Longo começa esse 

projeto em 1974 e a construção é finalizada em 1979. O arqui-

teto ressalta a manualidade com que a obra foi executada por 

praticamente um pedreiro sozinho com a ajuda do arquiteto.
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Neste capítulo final, vou sistematizar al-

guns aspectos dos estudos de caso. São obras 

construídas em período relativamente curto. 

Quinze anos separam o primeiro projeto (a 

casa de Paulo Mendes da Rocha, 1964-1966) 

do último que analisei mais pausadamente 

(a Bola de Eduardo Longo, 1972-1979). São 

casas diferentes, com projetos distintos, ha-

bitadas por famílias com diferentes configurações e que deram 

diferentes usos às obras ao longo dos quase sessenta anos em 

que existem. Selecionei obras que permitissem discutir a diver-

sidade existente no conjunto estudado nesta dissertação.

Apesar de ser possível identificar o conjunto aqui estudado 

como pertencente a determinado conjunto cultural, de filiação 

urbana e moderna, interessa a esta pesquisa pensar nas dife-

renças entre as casas, no que é particular de cada obra. Apre-

sento na sequência algumas particularidades e equivalências 

entre os seis projetos analisados com mais vagar nos estudos 

de caso.

As obras possuem diferentes partidos arquitetônicos e 

atendem a diferentes programas de necessidades, e os móveis/

equipamentos construídos em continuidade à arquitetura são 

uma característica em comum dessas casas modernas. As tipo-

logias dos projetos apresentam variações, possuindo configura-

ções e materiais construtivos variados, mas, apesar disso, todas 

as casas foram construídas conforme certa linhagem de arqui-

tetura moderna. A casa Paulo Mendes da Rocha, por exemplo, 

é o único projeto que é um volume apoiado em pilotis, seguin-

do a tipologia do “prisma elevado” (SANVITTO, 1994, p. 60). A 

casa Knapp tem dois pavimentos, é um sobrado, digamos, mais 

tradicional. A casa Tomie Ohtake é a única térrea, seguindo a 

tipologia do “grande abrigo” (SANVITTO, 1994, p. 60). A casa 

Ninca Bordano é a única em abóbada. A casa Bola é uma esfe-

ra, como anuncia o nome.

A seguir irei sintetizar informações quanto aos programas 

de necessidades dos estudos de caso. O lote de Eduardo Longo 

é de menor área, possui 206 m2. Na sequência está o da casa de 

Ninca Bordano, um lote de 485 m2. Todos os outros projetos 

possuem lote com dimensão parecida: o da casa Tomie Ohtake 

possui 709 m2, no projeto original, o da casa Mendes da Rocha 

possui 760 m2 e o da casa Knapp é o maior do conjunto anali-

sado nos estudos de caso, com 790 m2.

As proporções das áreas sociais, íntimas e de serviço va-

riam em todos os estudos de caso. A área social da casa Bola é 

a menor do conjunto, ocupando 16% da área construída; a da 

casa Mendes da Rocha ocupa 18%; a da casa Knapp, 30%; a da 

casa Tomie Ohtake, 48%; a da primeira casa de Eduardo Longo, 

52%; e a área social da casa Ninca Bordano é a maior do con-

junto, ocupando 66% da área construída.

É curioso notar que os três casos com maiores áreas so-

ciais contêm ateliê/escritório com importância no programa 

de necessidades. As casas Ninca Bordano e Tomie Ohtake são 

DISCUSSÃO DOS  
DADOS  OBTIDOS

residências de duas artistas que trabalham em casa. O mesmo 

acontece na primeira residência de Eduardo Longo, arquiteto 

que agrupa as funções de morar e de trabalhar na mesma obra, 

apesar de elas serem exercidas em dois espaços setorizados. Po-

de-se dizer que os escritórios da casa Mendes da Rocha e da 

casa Knapp são um apoio ao escritório dos chefes dessas famí-

lias, que trabalham foram.

A porcentagem da área íntima da casa Knapp é a maior, 

ocupando 43% da área construída. Na sequência estão as casas 

Ninca Bordano e Mendes da Rocha, com medidas correspon-

dendo a 26% e 23%, respectivamente. A casa Tomie e a primei-

ra residência de Longo são as obras com menor área íntima, 

ambas ocupando 11% da área construída.

Os dormitórios da casa Tomie Ohtake são de fato peque-

nos, considerando que há apenas três dormitórios no projeto, 

enquanto a primeira casa, de Longo, era residência de um ho-

mem solteiro com apenas um dormitório. A casa Mendes da 

Rocha possui situação parecida, apesar de ter a terceira maior 

área íntima do grupo que apresentei como estudos de caso. 

Se considerarmos que é um projeto com cinco dormitórios, a 

metragem média de cada quarto é diminuta. A média de área 

construída dos dormitórios é maior na casa Ninca Bordano, 

que só possui dois dormitórios, e na casa Knapp, na qual 43% 

da área construída abriga os cinco dormitórios da área íntima.

As dimensões diminutas dos dormitórios da casa Tomie 

Ohtake em parte estão relacionadas com o fato de os quartos 

se destinarem a dois filhos adultos, que esperava-se que saís-

sem de casa em breve. Isso não aconteceu, o que resultou na 

adição de dormitório com dimensão não tão pequena quanto a 

do projeto original (REVISTA GA HOUSES, 2009). O quarto de 

Tomie Ohtake, apesar de ter dimensões reduzidas, era maior 

que os dormitórios dos filhos, no projeto original. Proporcio-

nalmente, a casa Ninca Bordano possui os maiores dormitó-

rios, e cabe lembrar que faz parte do programa de necessida-

des prever um “apartamento autônomo” para o filho adulto da 

dona da casa.

A área de serviço da casa Knapp ocupa 16% da área cons-

truída, a maior área de serviço entre os estudos de caso. A casa 

Tomie possui 10% da área construída como área de serviço. As 

áreas de serviço da casa Mendes da Rocha, da casa Bordano 

e da casa Bola ocupam 8% das obras e a da primeira casa de 

Longo ocupa 7%.

A casa com maior percentual de área de serviço e de área 

íntima é a casa Knapp. Essas decisões projetuais contribuem 

para que essa obra pareça ser a mais habitável, no sentido de 

responder melhor às demandas mais comuns da rotina domés-

tica. É uma casa com dormitórios com dimensões singelas, mas 

suficientes, os quartos são isolados por paredes que chegam ao 

teto, os dormitórios possuem abertura para o interior da casa e 

para o jardim. A área de serviço tem tamanho suficiente para 

que sejam setorizadas todas as funções de uma rotina domés-

tica de limpeza, de cozinha, de lavagem de roupa etc. É um 
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projeto que contém duas salas de estar, uma mais social e a 

outra íntima.

O morar na casa Knapp parece responder a demandas 

mais comuns da vida doméstica, respeitando a tríade “confor-

to, privacidade e intimidade”. A casa Mendes da Rocha, assim 

como a casa Knapp, possui cinco dormitórios, sendo um deles 

o principal, por possuir área maior e banheiro privativo. As 

duas casas possuem duas salas, uma mais íntima, outra mais 

social. Mas as formas de viver nas duas obras são bem dife-

rentes. As paredes que não chegam ao teto da casa Mendes da 

Rocha são um fator determinante na rotina doméstica, pois 

sempre denunciam o que todos estão fazendo – o efeito “pan-

-auditivo” que descrevi anteriormente.

A casa Mendes da Rocha é construída em concreto arma-

do e alvenaria de blocos de concreto. A casa Tomie Ohtake e 

a casa Knapp são construídas em blocos de concreto. A casa 

Ninca Bordano é construída em alvenaria de tijolos cerâmicos 

e peças pré-fabricadas de concreto armado. Em todos esses 

projetos, o material construtivo é deixado sem acabamento, 

no máximo recebendo uma camada de tinta sobre os blocos 

cerâmicos ou de concreto. A primeira casa de Eduardo Longo 

também possui paredes lisas e brancas, inclusive com pilares 

escondidos dentro delas, e alguns móveis fixos são cobertos por 

placas metálicas. A casa Bola é construída de ferro-cimento.

Quanto à proporção de móveis fixos construídos, nos estu-

dos de casos, as casas Paulo Mendes da Rocha e a casa Tomie 

Ohtake possuem a maior parte da mobília construída em con-

creto armado. A casa Bola também, mas nela os móveis são 

construídos em fibra de vidro.

A casa Knapp pareceu ser mais “habitável”. Mais precisa-

mente, pareceu proporcionar um morar “mais normal”, mais 

condizente com quem procura um morar mais tradicional, 

com cômodos isolados etc. É possível dizer que as estratégias de 

projeto dessa casa são mais comuns (apesar de também terem 

filiação moderna, predileção pela luz natural, certa penumbra 

predominante em alguns ambientes, acabamento bruto etc.), 

as dimensões das áreas íntimas e de serviço são razoáveis, há 

maior setorização dos espaços em detrimento da sobreposição 

de funções. Considero as estratégias de projeto da casa Knapp 

menos “petulantes”.

Se a casa Knapp, dentre os estudos de caso deste trabalho, 

é a que representa uma residência mais “habitável”, considero 

a casa Mendes da Rocha a obra com estratégias de projeto mais 

petulantes. Três exemplos dessa petulância são: só haver um 

acesso (social e serviço), entrar pela cozinha e o efeito pan-au-

ditivo (ou falta de privacidade) da obra. 

Apesar de serem dois casos de residências de arquitetura 

moderna que pertencem a um mesmo conjunto cultural e que 

possuem estratégias de projeto distintas, ambas repercutem 

aspectos parecidos de famílias patriarcais, bem convencionais. 

Por isso me soa estranho, em primeiro lugar, eleger alguma(s) 

obras como “casas de vanguarda” ou projetos que propõem 

rupturas, vivências mais públicas etc. E, em segundo lugar, ela-

borar tal afirmação, pois, a meu ver, são projetos de clientes 

com formação familiar convencional que encomendam casas 

para o uso exclusivo de suas famílias, e as obras todas mantêm 

a divisão tripartida de áreas sociais, íntimas e de serviço. Ao 

mesmo tempo que dialogam com grupo social que é comum 

na sociedade paulistana, essas obras representam clientela com 

“gosto” específico, um grupo com afinidades culturais bem es-

pecíficas. A análise que proponho evidencia as ponderações e 

contradições, em vez de conclusões ou afirmações.

Acho apropriada a definição de Julio Katinsky ao dizer que 

esses móveis integrados à arquitetura são a atitude de uma 

geração (KATYNSKY, 2017). Os móveis fixos são um elemen-

to que indica a coerência “do gosto” desse grupo. Um grupo 

que, apesar das inúmeras particularidades (inúmeras, repito), 

também apresenta muitas singularidades; além dos móveis in-

tegrados ao projeto arquitetônico há razoável número de obje-

tos – como cadeiras Thonet, cadeira Hille, luminárias de estilo 

industrial, mapotecas de chapas metálicas etc. – repetidos nas 

casas estudadas.

Os móveis integrados não são específi-

cos do período analisado nem exclusivos 

do grupo de casas de arquitetura moderna 

construídas em São Paulo. É possível iden-

tificar esse recurso em arquiteturas do art 

nouveau (e outros estilos que trabalham com a ideia de obra 

de arte total), na arquitetura dita bandeirista, na dita arqui-

tetura brutalista, na contemporânea, entre outras. Tenho a 

impressão de que é possível pesquisar muitos temas/períodos/

autores e encontrar essa estratégia de projeto, seja no apro-

veitamento de um parapeito de janela, na espessura de uma 

abertura de janela em parede grossa ou na continuidade de 

algum plano da lareira.

Ao refletir sobre possíveis origens da mobília construída in-

tegrada à arquitetura, chama a atenção que nas áreas de baixa 

permanência, os banheiros, as cozinhas e as lavanderias, desde 

que as casas passaram a ter infraestrutura como canos e fiação 

elétrica, esses “receptores” passaram a ser parte do projeto ar-

quitetônico. É possível citar a cozinha de Frankfurt como caso 

emblemático em que só há um banco e a usuária (sim, é preci-

so marcar a questão de gênero) e o restante dos móveis faz par-

te do projeto (arquitetônico ou de design, outra questão que 

precisa ser pontuada, a permeabilidade dessas duas profissões). 

OUTRAS 
QUESTÕES  
ABERTAS PELA 
PESQUISA 
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Prescrever prateleiras e armários integrados à arquitetura nes-

ses cômodos também se tornou comum.

Também os móveis de guarda como elementos integrados 

ao projeto arquitetônico vão se tornando mais comuns. Os 

exemplos são inúmeros. De armário horizontal no Pavilhão 

do Espírito Novo de Le Corbusier a armários em dormitórios, 

roupeiros ou móveis na área de serviço. Torna-se comum os 

móveis de guarda fazerem parte do projeto arquitetônico de 

casas de arquitetura moderna. Projetar o melhor aproveita-

mento dos espaços remete às pesquisas sobre o “morar míni-

mo”, tema de prospecção da arquitetura moderna nacional, 

norte-americana e europeia. Analisar revistas de arquitetura e 

decoração mostrou que no Brasil, a partir principalmente dos 

anos 1950, tornou-se muito comum projetar armários dos dor-

mitórios e da cozinha, banheiro e lavanderia como parte do 

projeto de arquitetura.

Mas, ao mesmo tempo, há algo de singular no emprego 

dos móveis fixos no conjunto em análise. A construção dessa 

mobília com o mesmo material da arquitetura e também sem 

acabamentos é a característica que particulariza o conjunto 

em estudo – o acabamento cru, escancarando a continuidade 

material/estrutural da obra, é algo singular.

Esclareço que recortei para a análise pro-

jetos com móveis fixos destinados ao sentar, 

pois esta pesquisa tem como objetivo anali-

sar os projetos mediando análise do habitar 

e de discursos consagrados que costumam 

enfatizar a convivência dessas obras. O recor-

te adotado, apesar de privilegiar as áreas so-

ciais, não deixa de considerar também ques-

tões sobre as áreas íntimas e de serviço, porém esses espaços 

são abordados com menos ênfase neste trabalho. Considero ser 

muito importante estudar como as áreas íntimas e de servi-

ço foram projetadas, construídas e usadas como maneira de 

ampliar as interpretações sobre as residências de arquitetura 

moderna e de refletir sobre nossa formação social. Mas, para 

os interesses deste trabalho, os sofás e bancos fixos das áreas 

sociais dialogam melhor com as interpretações correntes sobre 

as casas de arquitetura moderna em São Paulo que afirmam 

que elas são casas que propõem vivencias mais coletivas, onde 

há diminuição de consumo de objetos e até mesmo uma antir-

representação do morar burguês.

Achei que, entre todas as ações que precisam ser atendidas 

na rotina doméstica (dormir, trabalhar, cozinhar, armazenar, 

expor, sentar etc.), a que mais se relaciona com uma interpreta-

O SENTAR

ção hegemônica sobre as casas de arquitetura moderna em São 

Paulo, mobilizando as ideias de “casa-praça” e de uma sociabili-

dade com dimensão mais publica, é o ato de sentar. Os móveis 

que melhor representariam a ideia de convívio são o sofá e o 

banco, por serem suportes do sentar. 

Apesar de o “estar” ser o ambiente que melhor representa 

a ideia de convívio, existem diversas atitudes do sentar (para 

trabalhar, para comer, para conversar, para descansar etc.) que 

implicam diferentes posturas corporais. “Estar” remete à ideia 

de ficar, para uma conversa ou para um momento de introspec-

ção e relaxamento, e implica diferentes sentares, por exemplo 

para contemplação, para um momento de ócio, para uma con-

versa séria, para papo descontraído, para momento de leitura e 

o que mais acontecer na rotina doméstica.

Vânia Carvalho, ao descrever o palacete paulista, enfatiza 

a sala de jantar e a sala de visita como dois ambientes com “for-

tes diferenças funcionais e decorativas” (CARVALHO, 2008, p. 

117). Elegi a sala de estar por esse ambiente também se relacio-

nar com o período histórico e hábitos sociais/culturais das dé-

cadas de 1960 e 1970, apontando para um morar mais urbano, 

da São Paulo do pós-guerra. A urbanização desse período, es-

pecialmente vertical (mas não só) da cidade e/ou de conjuntos 

habitacionais, coloca em questão dimensões mais reduzidas, le-

vando muitas vezes à sobreposição de funções, pois em vários 

casos há uma sala única nos projetos dos edifícios e residências.

A sala de convivência também é algo apresentado como 

central na interpretação de Carlos Lemos sobre casas coloniais 

brasileiras. Muitos dos arquitetos das casas em análise nesta 

pesquisa colocam a arquitetura colonial em suas referências.

A ambientação das salas das casas em análise remete à tí-

pica sala de visitas do palacete em são Paulo, recorrentemente 

configuradas com móveis para sentar voltados para o centro 

da sala. 

“A mobília da sala de visitas varia de conformi-

dade com o maior ou menor luxo de casa, mas o que 

se encontra em todas elas é um sofá, com assento de 

palhinha e três ou quatro cadeiras dispostas em alas 

rigorosamente paralelas que, partindo de cada extre-

midade da primeira peça, projetam-se em direção ao 

meio da sala”. (Daniel Kidder apud CARVALHO, 2008, 

pp. 167-168)

Outro aspecto a ser ressaltado é que analisar as áreas inti-

mas e de serviço, em minha experiência, esbarra na barreira do 

acesso a informações. São as áreas do projeto que muitas vezes 

não foram publicadas. As visitas às obras costumam se restrin-

gir à área social na maioria das vezes. Com absoluta certeza são 

espaço com muitas entradas de análise e que merecem ser alvo 

de outras pesquisas. Mas aqui priorizo o ambiente social, por 

acreditar que é o espaço destinado às vivencias coletivas, reme-

tendo à interpretação corrente dessas residências, como uma 

abertura para ampliar as interpretações já oferecidas sobre as 

casas de arquitetura moderna construídas em São Paulo.
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Quero pontuar que, apesar de ser central 

para a narrativa desta dissertação rebater os 

dados coletados com as interpretações pre-

dominantes, acredito abordá-las de forma 

crítica, tentando ampliar as informações so-

bre o morar dessas obras. Também a escolha 

dos estudos de caso tenta discutir outros pro-

jetos que não os sempre citados pelas inter-

pretações consagradas. É importante esclarecer que, dentro do 

que foi possível encontrar no levantamento geral, e do que foi 

acessar da documentação mais detalhada (incluindo visitas a 

obras construídas), procurei escolher projetos que formem um 

conjunto de obras que misture casas consagradas pela historio-

grafia e pela crítica de arquitetura. Também achei importante 

abordar exemplos que continuam a ter uso residencial e exem-

plos que hoje possuem uso comercial ou cultural; há também a 

questão de se os projetos ainda possuem uso, pois muitas obras 

estão em estado de abandono ou foram descaracterizadas. O 

que leva à questão de adaptar o projeto a vivências mais con-

temporâneas, já que os modos de morar mudaram.

A casa Mendes da Rocha é consagrada e há informações 

que a consideram “de vanguarda”, como a de Flávio Mota, 

Marlena Acayaba, Danielle Pisani e outros. Ao mesmo tempo 

há interpretações que apontam o oposto, como a de Ruth Ver-

de Zein, que a consideram como um laboratório experimental 

de suas potencialidades construtivas/arquitetônicas, não rom-

pendo com a maneira tradicional de pensar a casa, que a vê 

como um espaço compartimentado (apesar de serem meias-pa-

redes, elas são paredes e promovem separação/divisão no espa-

ço). Para mim, não é uma coisa nem outra. Ao mesmo tempo 

em que é um pouco de uma e um pouco da outra informação. 

Acredito ser um projeto com estratégias “audaciosas” como en-

trar pela cozinha, havendo só um acesso, as meias-paredes e 

os próprios móveis de concreto. No âmbito da mobília fixa, é 

o único projeto do levantamento geral em que o sofá está no 

meio da planta e não é rente a alguma parede, como aparece 

usualmente. Para mim, tratar-se de uma casa de um arquiteto 

celebrado pela historiografia e pela crítica, nacional e interna-

cional, não é informação dispensável na reflexão sobre o ha-

bitar, pois acho que isso reverbera no conteúdo simbólico de 

quem mora nesse espaço e em como mora.

Em contraposição à casa Butantã, trago a casa Knapp como 

estudo de caso. É uma casa que nunca foi publicada em veícu-

los de arquitetura ou design de época, mas que é de concreto 

aparente, assim como a casa Butantã. E também é um projeto 

que possui sofá de concreto na sala. 

Se a casa de Paulo Mendes da Rocha é o “modelo a ser 

seguido” por determinada geração de arquitetos, a casa Knapp 

representa uma clientela “comum”, dentro de determinada 

formação cultural. É uma casa de um casal em que os dois tra-

balham, ele é engenheiro e ela é bióloga, professora da USP. 

Apesar de não ser uma casa celebrada, é uma casa de clientela 

ÚLTIM
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mais comum que dialoga com os novos modos de sociabilidade 

do período pós-guerra em São Paulo.

A casa Ninca Bordano se parece com a arquitetura do gru-

po Nova Arquitetura, estudada por Ana Paula Koury e Pedro 

Arantes, e não recebeu atenção da crítica e da historiografia. A 

semelhança se deve sobretudo ao fato de Ronaldo Duschenes 

ter trabalhado com Rodrigo Levèfre, um dos arquitetos do trio 

que ficou conhecido como Nova Arquitetura.

Outro aspecto curioso da pesquisa foi constatar que no 

levantamento geral há grande número de casas de arquiteto. 

Nas casas de arquiteto é curioso notar que além dos móveis 

fixos eles também desenharam muitos “móveis móveis”. É pos-

sível observar isso na casa de Paulo Mendes da Rocha, na casa 

de Eduardo Longo e na casa de Julio Katinsky, por exemplo. 

Mas no levantamento ainda há casa de Carlos Lemos, Abrahão 

Sanovicz, Hans Broos, para citar alguns exemplos.

Pode-se citar a casa Katinsky, que também é de arqui-

teto, que continua a ter uso residencial e que continua a 

pertencer ao autor e primeiro proprietário do projeto. Foi 

publicada algumas vezes, mas não é muito citada pela crí-

tica nacional de arquitetura. Demorou uma década até ser 

concluída. E a peculiaridade desse projeto é que é uma casa 

em que, apesar de haver alguns móveis fixos, também há 

“móveis móveis” projetados pelo arquiteto que atuou como 

desenhista industrial. Esse arquiteto, que também é profes-

sor, enfatiza a característica fixa inclusive da mobília móvel 

e é um dos exemplos de autor que interpreta a casa Mendes 

da Rocha como pioneira em propor móvel de concreto. O 

levantamento indica que há outros casos anteriores à casa 

Mendes da Rocha, mas essa casa possui a característica de 

colocar sofá no centro da sala, uma disposição pouco usual 

dos móveis de concreto. 

Segundo Julio Katinsky, ele começou o projeto de sua casa 

em 1964; o arquiteto conta em entrevista que nesse momento 

ele não fazia ideia de que construiria os móveis da sala de con-

creto, caracterizando essa estratégia de projeto como algo que 

aconteceu na obra. Como em outros exemplos, dificilmente o 

projeto dos móveis fixos está descrito por pranchas que deta-

lhem tais elementos arquitetônicos.

Eduardo Longo começou a questionar a arquitetura que 

praticava, no contexto da contracultura. Esse questionamento 

levou o arquiteto a fechar o escritório, reduzir o tamanho da 

própria casa e tornar o térreo de seu lote uma passagem pú-

blica. É curioso que uma atitude desse tipo, que cabe no dis-

curso engajado da arquitetura moderna, tenha partido de um 

arquiteto que sempre ressalta ter sido “marginalizado” por sua 

postura pouco atuante politicamente. No entanto, foi esse ar-

quiteto quem propôs algo que mais se aproxima do discurso 

transformador por propor alguma “ruptura”. A meu ver, esse 

projeto guarda uma transformação mais enfática ao tentar es-

tabelecer vínculos com a cidade, diferentemente do que acon-

tece na casa Mendes da Rocha e com a casa Tomie Ohtake, por 
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exemplo, em que aspectos da vida pública e coletiva são metá-

foras para apresentar o projeto.

Outro aspecto muito particular da casa Tomie Ohtake são 

os quartos monásticos. A dimensão realmente é mínima e cha-

ma atenção por ter algo extremo, assim como a casa no Butan-

tã é extremamente pan-auditiva.

A casa Tomie Ohtake é um projeto cuja interpretação ge-

ralmente aponta para um modelo de residência que induziria, 

ou ao menos facilitaria, vivências mais coletivas para seus mo-

radores. Tanto o discurso do arquiteto quanto o da historio-

grafia corrente reforçam essa leitura. Foi curioso notar, nas 

entrevistas realizadas, que os relatos dos moradores reforçam 

essa interpretação. Apesar de a ideia de praça ser uma metáfo-

ra usada pelo arquiteto ao apresentar o projeto da casa Hama, 

tal discurso se manteve até o presente.
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No início do projeto, minhas expectati-

vas eram de fazer uma leitura das casas de 

arquitetura moderna como absolutamente 

determinadas pelo gesto “autoritário” do ar-

quiteto. Eu supunha que os arquitetos tives-

sem feito projetos que impunham sua visão 

da melhor forma de morar, pouco se impor-

tando em atender às encomendas dos clien-

tes. Nesse sentido, pensava que os móveis fixos fossem o alvo 

perfeito para tecer essa narrativa. Afinal, móveis de concreto 

não permitem mudanças de posição, rearranjos espaciais tão 

necessários em residências unifamiliares.

Supunha encontrar poucos móveis fixos nas residências 

nas quais eles foram construídos, imaginando que tivessem 

sido demolidos por seus usuários, que os teriam considerados 

incômodos, dada a sua falta de mobilidade e também pelo to-

que áspero do concreto e dos tijolos. Também supunha que a 

mobília fixa fosse algo exclusivo dessas casas que elegi como 

objeto de estudo, as casas de arquitetura moderna construídas 

em São Paulo nas décadas de 1960 e 1970.

Pressupunha que as casas seriam bem diferentes das casas 

que conheço, anteriores ou posteriores a esse período/recorte. 

Pensava encontrar muitas casas, digamos, mais “radicais”, sem 

paredes internas, tentativas de casas comunais, residências 

com quartos coletivos, casas sem área de serviço ou cozinha, 

e por aí vai. Também imaginava que os moradores diriam ter 

odiado os móveis fixos por sua falta de mobilidade e aspereza; 

que eles reclamariam porque sentiam falta de autonomia para 

mudar a disposição dos móveis fixos e remodelar os ambientes 

ou algo nessa linha.

Ao longo da pesquisa, minhas expectativas não se con-

firmaram. Para minha surpresa, não encontrei nem um só 

programa muito diferente do habitar brasileiro tradicional, 

aquele descrito por Carlos Lemos (1978; 1989; 2015) em que o 

programa de necessidade é organizado a partir da setorização 

de áreas sociais, áreas íntimas e áreas de serviço. Talvez a casa 

analisada mais diferente e audaciosa de fato seja a casa Men-

des da Rocha, por ter meias-paredes e acesso único. Mas ainda 

assim, a meu ver, é uma casa que mantém a divisão tripartida 

do programa e que serve a uma família patriarcal tradicional 

com modos de morar e viver que me soaram conservadores, 

como tentei mostrar no capítulo a ela dedicado.

No entanto, encontrei diferenças em relação a programas 

contemporâneos, como a altura dos móveis fixos: os assentos 

e os balcões (especialmente os planos de trabalho da cozinha) 

são mais baixos;  o número de banheiros era reduzido, muitas 

vezes prevendo uso compartilhado; são poucas as chamadas 

suítes e as  vagas de garagem se reduzem a um ou dois luga-

res para automóveis. Enfim, estes são alguns dos aspectos das 

casas que pesquisei que soam pouco atrativos ao mercado imo-

biliário atual.

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS Também fui surpreendida por encontrar a maior parte dos 

móveis fixos conservada. Houve demolições, mas foram pontu-

ais, como no caso das camas da casa Mendes da Rocha, do sofá-

-cama da residência Ninca Bordano e da mesa de refeições da 

casa Tomie Ohtake. Deparei com situações como móveis fixos 

que foram construídos posteriormente, como nas ampliações 

da casa Tomie Ohtake nos anos 1980 e 1990 e da casa Ninca 

Bordano nos anos 2000. Outro aspecto de pesquisa empírica 

que me surpreendeu foi ouvir poucas críticas em relação à usa-

bilidade dos móveis fixos e notar que a própria mobília móvel 

de época também está conservada. Reconheci muitos móveis 

e objetos que havia visto nas matérias de revistas de decoração 

publicadas pouco tempo depois de as casas serem habitadas.

Percebi também que os móveis integrados ao projeto ar-

quitetônico não são exclusivos das obras que analiso. Apesar de 

o escopo analisado ter suas particularidades, especialmente no 

que diz respeito ao fato de os móveis fixos apresentarem a mes-

ma materialidade da casa em si, ou seja, concreto e alvenaria 

de tijolos, percebi que era preciso “amarrar” melhor a escolha 

do recorte da pesquisa. Então, ao me dar conta dessa complexi-

dade, passei a procurar um recorte mais preciso para justificar 

a escolha dos estudos de caso.  Recorte que combinasse melhor 

com a abordagem que eu gostaria de propor e que dissesse res-

peito a questões não só historiográficas, mas também de lei-

tura da obra e da compreensão de seu uso, introduzindo aí o 

ponto de vista dos moradores.

Priorizei, também, casas com sofás ou bancos fixos por 

entender que o sentar é a principal atitude do “estar”. Esco-

lher o sentar me pareceu adequado para enveredar por uma 

abordagem que contemple o uso (além do projeto) das casas 

de arquitetura moderna, especialmente tentando problemati-

zar as interpretações já existentes, que costumam ressaltar as 

convivências mais coletivas e a sobreposição de uso das áreas 

sociais desses projetos. Além dessa justificativa mais conceitu-

al, há também questões práticas nessa escolha. O acesso a in-

formações sobre as áreas sociais é mais fácil e abundante. As 

publicações de época e visitas costumam restringir-se a mos-

trar essas áreas dos projetos. É preciso lembrar que o objeto 

de estudo desta dissertação diz respeito ao universo íntimo 

de determinadas famílias, e é compreensível que elas tentem 

resguardar justamente as áreas privativas e de serviço das resi-

dências. Afinal, a área de estar é o setor mais público/comum 

do projeto residencial.

Entre todas as referencias teóricas mobilizadas nesta 

pesquisa e apresentadas nos capítulos anteriores, há três au-

toras fundamentais na estruturação deste trabalho: Marlene 

Acayaba (1981; 2011), Ruth Verde Zein (2000; 2005) e Beatriz Co-

lomina (1992). A primeira, como já disse, é autora de pesquisa 

seminal sobre as casas de arquitetura moderna em São Paulo. 

A segunda discute o chamado brutalismo paulista e a escola 

paulista de arquitetura, enfatizando a análise do projeto e da 
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obra construída. E a terceira é um exemplo de abordagem que 

tenta enfatizar o uso/morar desses espaços. As duas últimas 

propõem leituras visando a ampliar o discurso sobre obras de 

arquitetura moderna, Zein por um viés que privilegia a análise 

da obra em si, e Colomina por uma perspectiva que se aproxi-

ma dos estudos culturais.

Neste trabalho tentei apresentar os estudos de caso mes-

clando a abordagem dessas três autoras. A principal contribui-

ção de Acayaba para esta pesquisa foi exemplificar o tipo de 

discurso predominante que apresenta casas como a de Paulo 

Mendes da Rocha como “modelo a ser seguido” por oferecer 

um morar “de ruptura” ou de vanguarda. A colaboração de 

Zein veio pela procura de manter a análise na discussão da 

obra, explicando aspectos estruturais e construtivos e mos-

trando como os projetos reverberam programas anteriores e/

ou mais tradicionais. Finalmente, a contribuição de Colomina 

foi demonstrar como a leitura da obra a partir da perspectiva 

do usuário expõe inúmeras contradições em relação aos discur-

sos predominantes; ela examina a obra de Adolf Loos tentando 

imaginar como os espaços foram habitados e demonstrando 

que há pouca margem para apropriação dos clientes que enco-

mendaram os projetos.

Em princípio pensei que a principal singularidade dos mó-

veis fixos que elegi para estudar fosse justamente sua caracte-

rística fixa. Mas a pesquisa me mostrou que a mais importante 

particularidade do meu objeto de estudo é o material com que 

os móveis são construídos, e menos a sua característica fixa. De-

senvolver essa pesquisa me mostrou como é possível identificar 

móveis construídos em continuidade à parede desde pelo me-

nos os castelos medievais ou as casas bandeiristas, em âmbito 

nacional. Foi nesse sentido que o autor Adrian Forty (2012) me 

ajudou muito, por discutir o conteúdo simbólico do concreto. 

Também lembro as contribuições antagônicas de Flávio Motta 

(1967) e Penny Spark (1995), o primeiro por abordar a atitude 

de não consumo que os móveis fixos podem representar e a 

segunda pela perspectiva de que os móveis fixos também são 

objetos que, digamos, tiram parte da participação (especial-

mente) das clientes ao decorar suas casas.

Notei também que é complexo definir o que são móveis 

construídos em continuidade à arquitetura, pois encontrei 

muitos projetos em que toda a parte de armários é construída 

em marcenaria, mas em situações já previstas e prescritas no 

projeto de arquitetura. Também percebi que é complexo atri-

buir a característica fixa aos móveis, pois boa parte da mobília 

que poderia ser trocada de lugar muitas vezes permaneceu no 

mesmo lugar por décadas, conforme texto e depoimento de Jú-

lio Katinsky (1970; 2018) e de outros moradores. Vários deles(as), 

ao refletirem sobre a situação fixa dos móveis de concreto e 

alvenaria, citaram que o lugar da mobília móvel quase nunca 

foi alterado.

A crueza do acabamento dos móveis me pareceu se relacio-

nar com o discurso em que se baseia a dita escola paulista de 

arquitetura, que, de certa forma, se preocupa em escancarar a 

estrutura da obra. Construir inclusive parte da mobília da casa 

com a mesma linguagem e o mesmo material da arquitetura 

me parece ser uma exaltação/afirmação do discurso (conceitu-

al e construtivo) dessa geração de arquitetos.

Quando examinei os espaços coletivos das casas que es-

tudei confesso que fiquei decepcionada por encontrar confi-

gurações que remetem ao morar “burguês” mais tradicional 

descrito por Lemos (1978), mantendo a composição circular e 

voltada para o centro no arranjo dos assentos. Talvez o maior 

distanciamento seja a sobreposição de usos ao propor área de 

refeição, de estar e de trabalho em um mesmo ambiente sem 

divisórias, apesar de haver setorização das funções no espaço 

único.

A casa Mendes da Rocha possui dois sofás de costas um 

para o outro. Eles estão posicionados no centro da sala, em 

vez de estarem em continuidade às paredes como é comum 

nos casos dos móveis construídos amalgamados à arquitetura. 

Não vou prosseguir pontuando as exceções da casa Mendes da 

Rocha, mas seria injusto não reconhecer que esse projeto me 

pareceu ser o que apresenta maior inventividade ao tentar pro-

por um morar diferente dos padrões vigentes. Ainda que essas 

tentativas, a meu ver, não sejam dignas do status de “ruptura”, 

considero-as consideravelmente audaciosas.

Ao fim dos vinte e quatro meses de pesquisa predomina a 

sensação de que o morar nas casas analisadas é muito pareci-

do com o habitar de palacetes neoclássicos e de outras casas 

“burguesas”, por exemplo. Se há ou não diferenças do morar 

nessas casas, isso depende mais de condições culturais e sociais 

da família que as habitam do que do projeto arquitetônico. 

Agora, no fim deste percurso, parece-me que as casas com mó-

veis fixos remetem mais a questões de gosto de determinado 

grupo social do que à tentativa de repensar as formas de morar.   

A ideia de que o projeto proporia novos modos de morar que 

não fossem tão burgueses é, inclusive, um aspecto de ideário 

cultural, que também aponta para questões simbólicas de um 

mesmo grupo social.

Ficou visível na pesquisa que foi um grupo muito espe-

cífico que encomendou essas residências. Notei muita conso-

nância entre os projetos que estudei, muito móveis e objetos 

que se repetem em diferentes casas, indicando extraordinária 

concordância de gosto. Muitas vezes há inclusive parentesco ou 

grau de amizade justificando o contato entre arquiteto e clien-

te, como, por exemplo: Ruy Ohtake é filho de Tomie Ohtake, 

Dácio Ottoni é cunhado de Elisa e Walter Knapp, Ronaldo Dus-

chenes é amigo de infância de Andreas Pavel, além de haver 

inúmeras casas dos próprios arquitetos, como a casa de Paulo 

Mendes da Rocha e as casas de Eduardo Longo. Essas questões 

apontam para um mesmo círculo social, pessoas com as mes-

mas referências e interesses culturais. Aspectos que reforçam, 

em primeiro lugar, a restrita clientela que encomendou essas 

casas de arquitetura moderna em São Paulo e, em segundo, as 
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inúmeras contradições do discurso hegemônico sobre a exis-

tência de uma temática social na arquitetura moderna.

O público que procura esses projetos atualmente é muito 

específico. A troca de proprietários originais também se mos-

trou uma questão delicada para os proprietários e/ou morado-

res de algumas das casas que estudei, pois depois de cinco ou 

seis décadas os primeiros habitantes dos projetos morreram 

ou apresentam demandas de outros tipos de morar. As casas 

de arquitetura moderna enfrentam dificuldade de entrar no 

mercado imobiliário contemporâneo justamente por não apre-

sentarem características que o mercado imobiliário valoriza 

(suítes, muitas vagas na garagem etc.).

Ao final da pesquisa de mestrado, entendi que o tema que 

me propus a estudar é repleto de ambivalências, mostrando-se 

mais complexo do que parecia no início. Mas, tentando con-

cluir algo, o habitar em casas com móveis fixos não me pare-

ceu ser particularmente engessado, como havia suposto no 

começo deste trabalho. E os clientes dessas casas não me pare-

ceram desejar remodelação constante dos espaços. Nas obras 

em análise pareceram predominantes a falta de renovação dos 

móveis e a satisfação de seus moradores com o arranjo inicial 

proposto. Como já disse, ouvi muitas vezes que tal luminária, 

tal mesinha, tal poltrona ou tal armário estão no mesmo lugar 

há décadas.

Retomando as três autoras que balizaram esta pesquisa, há 

aspectos com os quais concordo e outros dos quais discordo. A 

interpretação de Acayaba, que indica um viver transformador 

nessas casas, me parece exagerada, pois para mim é latente 

que tais projetos foram predominantemente ocupados por fa-

mílias que, ainda que pertencentes a círculo restrito de gosto 

peculiar pela arquitetura, encomendando e aceitando projetos 

mais ousados em termos arquitetônicos, eram patriarcais e 

ainda se organizavam de forma bem tradicional. A interpre-

tação de Zein, ao focar somente os aspectos construtivos das 

obras, me parece deixar de fora aspectos que hoje estão sendo 

muito valorizados na historiografia da arquitetura e do design 

e que dizem respeito à dimensão de uso e mesmo de consu-

mo, o que recoloca o acento desta pesquisa, reequilibrando-a 

com relação à primazia absoluta do projeto. E a de Colomina, 

que me inspirou a buscar a vida cotidiana, ou seja, o habitar, o 

morar na fala dos usuários dessas residências, se baseia apenas 

na disposição dos móveis, das paredes e janelas, ou seja, nas 

intenções do arquiteto, como se os moradores não pudessem 

subverter a ordem proposta. Claro, vale lembrar que seu texto 

é ensaístico, faltando pesquisa primária porque obviamente os 

moradores dos espaços que ela analisa já morreram. No meu 

caso, quis ouvir os moradores e dei muita ênfase a seus depoi-

mentos. Ressalto, portanto, que os distanciamentos que propo-

nho em relação a essas três autoras se dão porque é central em 

minha análise tentar compreender também o uso/habitar dos 

espaços que estudo, a dinâmica dos usuários, que pode, muitas 

vezes, encontrar fórmulas de adaptação aos projetos.

A abordagem que propus se mostrou difícil de ser trabalha-

da inclusive por precisar se apoiar nos relatos dos moradores. 

Ao realizar as entrevistas, percebi questões que não enfrentei. 

Por exemplo, pude sentir uma preocupação dos clientes em 

não criticar a imagem “imaculada” do autor do projeto e tam-

bém a imprecisão da memória como fonte documental.

Manter-me fiel à abordagem que propus traz como conse-

quência conclusões demasiadamente abertas e ambivalentes. 

Escolher apenas um viés interpretativo, como o do projeto ou 

o da historiografia, seria insuficiente para minha expectativa 

de considerar também os usos das casas modernas paulista-

nas. Talvez, se eu tivesse mantido apenas um foco, a narrativa 

deste trabalho fosse melhor amarrada, mas não evidenciaria a 

complexidade deste objeto de estudo, com todas as particula-

ridades que ele trouxe. Percebo que um próximo passo deste 

trabalho teria de se dar na área não só da historiografia da 

arquitetura moderna, mas também da sociologia do gosto, por 

exemplo, em que é possível explorar a consonância do gosto 

dos encomendantes e dos arquitetos dessas residências.
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PROJETO ARQUITETO FONTE MÓVEIS FIXOS

Casa Tullio Ascarelli, 
1947-1948

Daniele Calabi ACAYABA, 2011, p. 
27-30

Lareira/plano de apoio

Casa João Vilanova 
Artigas, 1948-1950

João Vilanova Artigas ACAYABA, 2011, p.35-
42

Lareira/estante; mesa

Casa Lina Bo Bardi, 
1949-1951

Lina Bo Bardi ACAYABA, 2011, p. 
43-50

Estante; armários

Casa Enzo Segri, 
1950-1952

Galiano Ciampaglia e 
Miguel Forte

ACAYABA, 2011, p. 51 Sofá; balcão; estante

Casa Luis Forte, 1952-
1955

Galiano Ciampaglia e 
Miguel Forte

ACAYABA, 2011, p. 
71-80

Sofá; balcão; estante

Casa Castor Delgado 
Peres, 1958-1959

Rino Levi, Roberto 
Cerqueira Cesar e Luiz 
R. Carvalho Franco

ACAYABA, 2011, p. 
109-116; Acrópole, 
mar 1960, n. 258, p. 
124; Acrópole, set 
1962, n. 286, p. 332

Lareira/estante; armá-
rios

Casa de E. M. Carioba, 
1955

Joaquim Guedes Acrópole, fev 1968,  
n. 347, p. 17

Sofá; mesa; balcão

Casa Joaquim Guedes, 
1957

Joaquim Guedes Acrópole, fev 1968, n. 
347

Sofá; mesa; balcão

Casa Antônio Cunha 
Lima, 1958-1963

Joaquim Guedes ACAYABA, 2011, p. 
143-152; Acrópole, fev 
1968, n. 347

Sofá; mesa; estante; 
balcão

Casa Benjamin Fleider, 
c. 1958

Oswaldo Arthur Bratke Acrópole, mar 1958,  
n. 233, p.180

Banco; estante; armá-
rio

Duas residências no 
Jardim Europa, c. 1958

Jorge Wilheim Acrópole, abr 1958,  
n. 234, p. 220 e 223

Banco

Casa Dr. Carlos Aliper-
ti, c. 1959

Ferraz de Andrade Acrópole, fev 1959,  
n. 244, p. 145

Estante; armário

Casa Nadyr de Olivei-
ra, 1960-1962

Carlos Millan ACAYABA, 2011, 
p.165-172; Acrópole, 
mai 1965, n. 317, p. 
36-39

Balcão; mesa; armários

Casa D’Elboux,  
1962-1964

Carlos Millan ACAYABA, 2011, p. 
197-206; Acrópole, mai 
1965, n. 317, p. 23-27

Amários, balcão

Residência em Alto 
Pinheiros, c. 1961

David Libeskind Acrópole, out 1961,  
n. 275

Lareira/estante; balcão

Casa Carlos A. C. Le-
mos, c. 1962

Carlos A. C. Lemos Acrópole, jan 1962,  
n. 278, p. 47-48

Sofá, estante

Casa Dr. Rubens de 
Mendonça, c. 1962

Artigas e Carlos Casc-
caldi

Acrópole, mai 1962,  
n. 282

Estante

Casa Edgard A. Brom-
berg, c. 1962

Victor Reif Acrópole, set 1962,  
n. 286, p. 331

Estante; banco; lareira; 
balcão

Casa Ney Marcondes, 
c. 1963

Ney Marcondes Acrópole, fev 1963,  
n. 291, p. 76

Estante; banco; lareira; 
balcão

Casa Dr. Albert T. 
Munck, c. 1963

 J. M. Monfort Acrópole, fev 1963, n. 
291

Lareira/estante; balcão

PROJETO ARQUITETO FONTE MÓVEIS FIXOS

Casa Paulo Mendes da 
Rocha, 1964-1966

Paulo Mendes da Ro-
cha e João de Gennaro

Acrópole, set 1967, 
n. 343, p. 35-36

Estante; sofá; mesa; 
lareira; balcão; cama

Casa Gêmea a Casa 
Butantã, 1965-1966

Paulo Mendes da Ro-
cha e João de Gennaro

Acrópole, set 1967, 
n. 343, p. 35-36

Estante; mesa; lareira; 
balcão

Casa Siegbert Zanetti-
ni, 1964-1967

Siegbert Zanettini ACAYABA, 2011, p. 
219-226; Acrópole, jul 
1968,  
n. 352, p. 16-19

Sofá; mesa

Casa Cis José Salmi, c. 
1964

Victor Reif Acrópole, ago 1964,  
n. 309, p. 36

Lareira/banco

Casa Engenheiro Paulo 
José Alves Barbosa, c. 
1964

Hoover A. Sampaio Acrópole, out 1964,  
n. 311, p. 42

Armário

Casa Tereza Martino, 
1965-1967

Arnaldo Martino ACAYABA, 2011, p. 
227-236

Estante; sofá; balcão

Casa Pedro Tassinari, 
1965-1971

Eduardo de Almeida ACAYABA, 2011, p. 
249-258

Banco e estante

Casa de Boris Fausto, 
c. 1965

Sérgio Ferro Acrópole, jul 1965, n. 
319

Banco

Casa Bernardo Issler, 
c. 1965

Sérgio Ferro Acrópole, jul 1965, n. 
319

Banco

Casa Rosa Okubo, 
c. 1965

Ruy Ohtake Acrópole, nov 1965,  
n. 323, p. 32

Estante, balcão

Casa Tomie Ohtake, 
1966-1968

Ruy Ohtake ACAYABA, 2011, p. 
259-266; Acrópole, jul 
1971,  
n. 386, p. 16-20

Estante; sofá; banco; 
mesa; cama

Residência Raimar 
Richter, c. 1966

Jon Maitrejean Acrópole, ago 1966,  
n. 331, p. 21

Lareira-estante; balcão

Casa Munir Abud, 
c. 1967

Eduardo Corona Acrópole, jun 1967,  
n. 340, p. 38

Armário; banco

Casa Waldo Perseu 
Pereira, 1967-1969

Joaquim Guedes ACAYABA, 2011, p. 
267-276; Acrópole nº 
360, 1969, p. 18-23; II 
Premiação anual IAB/
SP; Acrópole out 1969 
ano XXXI número 360

Estante; sofá

Casa Munir Abud, 
c. 1967

Eduardo Corona Acrópole jun 1967 ano 
XXIX número 340, p. 
38

Armário; banco

Casa de Feliciano Frei-
re Mata, c. 1967

Jon V. Maitrejean Acrópole nov 1967 ano 
XXIX número 345, p. 
36

Banco

Casa Juarez Brandão 
Lopes, 1968-1969

Flávio Império e Ro-
drigo Lefèvre

ACAYABA, 2011, p. 
277-284

Armário; banco; estan-
te; mesa; balcão

Casa Mário Masetti, 
1968-1970

PMR e João de Gen-
naro

ACAYABA, 2011, p. 
285-294

Armário; balcão; mesa; 
estante



PROJETO ARQUITETO FONTE MÓVEIS FIXOS

Casa Elza Berquó, 
c. 1969

Vilanova Artigas Acrópole, dez 1969,  
n. 368, p. 21

Estante; balcão

Casa Laerte Paladino, 
c. 1970

Manoel Siqueira de 
Figueiredo e Noemio 
Xavier da Silveira Filho

Acrópole, mai 1970,  
n. 373, p. 12-15

Sofá; mesa

Casa Paulo Bastos, 
1970-1972

Paulo Bastos ACAYABA, 2011, p. 
325-332; Casa e Jar-
dim,  
n. 258, jul 1976

Sofá; banco; mesa; 
estante

Casa Fernando Millan, 
1970-1974

PMR e João de Gen-
naro

ACAYABA, 2011, p. 
333-342

Banco; balcão

Casa Liliana Guedes, 
1970-1975

Joaquim Guedes ACAYABA, 2011, p. 
343-364; Acrópole, fev 
1968,  n. 347

Balcão; mesa; banco; 
estante

Casa Janne Ottoni 
1971-1976

David e Dácio Ottoni ACAYABA, 2011, p. 
355-364

Banco

Casa Engº João Mari-
no, c. 1971

Sylvio Barros Sawaya e 
Edimilson Tinoco Jr

Acrópole, jan fev 1971,  
n. 381, p. 14-21

Banco; estante

Casa Kazuo Watanabe, 
c. 1971

Ruy Ohtake Acrópole, jul 1971, n. 
386

Banco; estante; mesa

Casa Antonio Depieri, 
c. 1971

Ruy Ohtake Acrópole, jul 1971, n. 
386

Banco; estante; mesa; 
balcão

Casa Julio Menoncello, 
c. 1971

Ruy Ohtake Acrópole, jul 1971, n. 
386

Banco; estante; mesa; 
balcão

Casa FTD, c. 1971 Eduardo Longo Acrópole, set 1971, n. 
388

Cama, estante, sofá, 
mesa, banco

Casa MCP, c. 1971 Eduardo Longo Acrópole, set 1971, n. 
388

Estante, sofá, mesa, 
banco

Casa OP, c. 1971 Eduardo Longo Acrópole, set 1971, n. 
388

Estante, sofá, mesa, 
banco

Casa FA, c. 1971 Eduardo Longo Acrópole, set 1971, n. 
388

Sofá, mesa, banco

Casa Élio Tozzi, 1972-
1974

Décio Tozzi ACAYABA, 2011, p. 
365-372

Estante; armário; 
balcão

Casa de James King, 
1972-1974

PMR e João de Gen-
naro

ACAYABA, 2011, p. 
373-384

Estante; mesa; balcão

Casa Marcos Acayaba, 
1972-1975

Marcos Acayaba ACAYABA, 2011, p. 
385-394

Estante; sofá; banco; 
balcão

Casa Edgar Gonçalves 
Dente, 1974-1975

Edgar Gonçalves Dente ACAYABA, 2011, p. 
396-402

Mesa










