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Resumo

LIMA, Ana Carolina Gleria. Casa e documentação: a história contada através de um acervo 
de projetos. 2020. 369p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São 
Paulo, São Carlos, 2020.

Estuda a arquitetura residencial urbana através do acervo de Obras Particulares do APHRP — 
Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (SP), entre os anos 1910, início da existência 
do acervo, e 1933, ano que a prática construtiva vai se alterar no que se refere à legislação, 
aos agentes construtores e aos materiais utilizados, com destaque para a adoção do Código 
de Obras Arthur Saboya para a cidade de Ribeirão Preto e a regulamentação do exercício das 
profissões de engenheiro e arquiteto em todo o país com a criação dos órgãos fiscalizadores. 
Levanta, sistematiza e analisa os projetos aprovados pela Diretoria de Obras, identificando as 
transformações funcionais, plásticas e construtivas — por meio da implantação, volumetria, dos 
programas e das intenções plásticas em paralelo aos códigos de posturas vigentes —, ocorridas 
ao longo do período. Defende a hipótese de que a diversidade das características arquitetônicas 
das moradias urbanas em Ribeirão Preto, no início do século XX, esteve vinculada a contextos 
políticos, econômicos, sociais e culturais locais diversos e coexistiu de maneira compatível 
com o cenário arquitetônico das grandes capitais — em especial, a capital paulista — com o 
aparecimento de novos programas, alterações na implantação, inovações no repertório formal, 
e outras características passíveis de serem analisadas através dos desenhos arquitetônicos 
arquivados no acervo de projetos do APHRP. Busca apoio teórico em pesquisas recentes, como 
a de Jorge Lody; em autores locais, como Adriana Capretz Silva; em autores consolidados, 
como Nabil Bonduki, Maria Cristina Wolff de Carvalho, Sylvia Ficher, Maria Cecília Naclério 
Homem, Carlos Lemos e Nestor Goulart Reis Filho e, por fim, em autores que trazem uma visão 
do contexto internacional, como Clay Lancaster, Monique Eleb e Anne Debarre.

Palavras-chave: Moradia urbana paulista. Arquitetura e fontes documentais. Acervo de Obras 
Particulares. Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP). Ribeirão Preto — cidade.



Abstract

LIMA, Ana Carolina Gleria. Housing and documentary evidence: history told through a 
collection of projects. 2020. 369p. Thesis (Doctorate in Architecture and Urbanism) - University 
of São Paulo, São Carlos, 2020.

This work is a study of urban residential architecture based on the collection of Private Works 
from the APHRP — Public and Historical Archives of the city of Ribeirão Preto, SP, between 
the years 1910, the beginning of the collection’s existence, and 1933, the year in which the 
construction practice changed with regard to legislation, construction agents and materials used, 
with emphasis on the adoption of the “Arthur Saboya Works Code” for the city of Ribeirão 
Preto and the regulation of the practice of engineering and architecture across the country with 
the creation of professional boards. It surveys, systematizes and analyzes the projects approved 
by the Building Department, identifying the transformations concerning function, structure 
and design — through the analysys of the construction project implementation, volumetric 
data, programs and design intentions in parallel to the zoning and development codes in force 
— that occurred throughout such period. This study defends the hypothesis that the diversity 
of the architectural characteristics of urban housing in Ribeirão Preto at the beginning of the 
20th century was linked to different local political, economic, social and cultural contexts and 
coexisted in a manner compatible with the architectural scenario of large capitals — especially 
the capital of São Paulo — with the emergence of new programs, changes in construction 
project implementation, innovations in the formal repertoire, and other characteristics that can 
be analyzed through the architectural designs of the project collection on file at the APHRP. 
This paper is based on theories contained in recent research conducted by Jorge Lody, local 
authors such as Adriana Capretz Silva, and on renowned authors, namely, Nabil Bonduki, Maria 
Cristina Wolff de Carvalho, Sylvia Ficher, Maria Cecília Naclério Homem, Carlos Lemos and 
Nestor Goulart Reis Filho, and, finally, on other authors that have contributed with their views 
on the international context like Clay Lancaster, Monique Eleb and Anne Debarre.

Keywords: Urban housing in the state of São Paulo. Architecture and document sources. Private 
Works Collection. Public and Historical Archives (APHRP). Ribeirão Preto — city.
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Explicar memória, pertencimento e afeto, me parece uma tarefa quase impossível para 
pessoas pragmáticas e objetivas, como é o meu caso. Justificar a escolha do tema que me 
acompanhou durante esses cinco anos e que amadureceu dia a dia ao longo de uma caminhada, 
com cada levantamento em campo, aula, orientação, leitura e reunião do grupo de pesquisa, só 
foi possível através da dimensão subjetiva, por isso, só posso afirmar que o acervo de projetos 
do APHRP — e cada história que aqueles projetos de casas me contavam —, me ajudou a 
enfrentar nesse tempo duas mudanças de cidade, a chegada de duas filhas e uma pandemia que 
implicou em um rígido isolamento social. Acredito que essa jornada, por si, é suficientemente 
significativa para mostrar a relevância desta pesquisa na minha vida, não apenas profissional, 
mas também pessoal.

Evidentemente, escolhas que foram sendo feitas, ao longo de toda minha formação, se 
tornaram decisivas para a chegada até o Instituto de Arquitetura e Urbanismo — IAU/USP.
Cursar a faculdade de Arquitetura na Fundação Armando Álvares Penteado — FAAP me 
proporcionou o contato com uma profissão técnica, mas também humana, que me pedia para 
olhar sempre as necessidades individuais de cada edifício, e me ensinou que nem sempre as 
novas construções eram a melhor solução e que a preservação é viável e essencial para nossa 
identidade como cidadão. A partir de então, o trabalho com o patrimônio e a cidade edificada não 
se descolou de mim. Eu levava, concomitantemente, o trabalho final de graduação, onde pude 
me dedicar a um projeto de uma edificação de interesse patrimonial, e o estágio em escritório 
de arquitetura, também voltado para projetos patrimoniais. Trabalhei quatro anos na Kruchin 
Arquitetura, escritório ao qual sou grata até os dias de hoje por me ensinar a projetar sem nunca 
perder a sensibilidade e que me conduziu de uma maneira natural ao interesse pela pesquisa 
acadêmica e a chance de contato com a admirada professora Ruth Verde Zein, que iria me guiar 
durante o mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Da mesma forma que a tese, a 
dissertação teve como objeto a casa. Neste caso, me debruçando sobre o assunto das sedes das 
fazendas cafeeiras de Ribeirão Preto, uma pesquisa morosa de levantamento em campo, e que, 
quase sem querer, me fez descobrir o Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP), 
em busca de fontes documentais e bibliográficas que deveriam apoiar a pesquisa.

Descobri que o acervo de projetos do APHRP não tinha registro das edificações em  área 
rural, mas fiquei maravilhada com o volume — e a qualidade — dos projetos das edificações 
urbanas com que me deparei. Era a história, bem ali, diante dos meus olhos, esperando para 
ser lida e contada. E logo eu, arquiteta e pesquisadora, tão ribeirão-pretana, que sempre fiz 
questão de reforçar qual era minha cidade natal, não conhecia esse acervo de projetos! Como 
isso poderia ter acontecido? Talvez pela ocupação de estudo e trabalho na capital, durante oito 
anos, que me deixaram afastada até aquele momento. Não importa! O que, de fato, deve ser 
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lembrado é que, ao conhecer esse rico material e ter tido contato com o grupo de pesquisa 
Patrimônio, Cidades e Território, liderado pela professora Maria Angela P.C. S. Bortolucci, que 
fazia um trabalho meticuloso de investigação — e que gentilmente fez parte da minha banca 
de mestrado —, me fez ter certeza de onde eu queria estar e, consequentemente, qual tema iria 
eleger para me acompanhar nesta nova jornada do doutorado. Então estava decidido, aquele 
era o meu lugar, aquela era minha pesquisa. E assim foi, um percurso de quinze anos — desde 
o ingresso na universidade até o depósito oficial desta tese — que me proporcionou escrever 
uma história das casas ribeirão-pretanas, segundo o acervo de projetos do APHRP.Uma leitura 
que só foi possível graças a todo esse trajeto descrito. Enfim, como diz o ditado popular: “essa 
história entrou por uma porta e saiu pela outra, e quem quiser que conte outra”.

Objetivo

Contribuir para o debate da historiografia da arquitetura residencial urbana através da 
sistematização e análise dos projetos aprovados pela diretoria de Obras Particulares, no intervalo 
compreendido entre 1910 e 1933, na cidade de Ribeirão Preto, SP, atualmente integrantes do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP).

Objetivos específicos

1. Identificar os agentes construtores, diplomados ou não, responsáveis pela autoria e/ 
ou construções, delineando, quando possível, a influência nos projetos aprovados do perfil dos 
profissionais;

2. Investigar a repercussão da legislação ao longo do recorte temporal da pesquisa;
3. Estudar os programas funcionais;
4. Analisar as características de implantação e volumetria;
5. Identificar os estilemas presentes e as intenções plásticas propostas;
6. Verificar os possíveis impactos nas moradias de fatores sociais, econômicos, políticos 

e culturais (cafeicultura, imigração, ferrovia, industrialização, importação de materiais e novos 
modos de vida), traçando um paralelo entre o referencial teórico estabelecido no campo e a 
prática na aprovação dos processos.

Hipótese

A diversidade das características funcionais, plásticas e construtivas nas casas de Ribeirão 
Preto, no início do século XX, está vinculada aos fatores econômicos — principalmente com o 
crescimento da industrialização e as consequências decorrentes da Primeira Guerra Mundial —, 
e às questões sociais — relacionadas com a imigração na cidade que muito contribuiu para uma 
miscigenação cultural —, tendo como consequência a incorporação dos hábitos vigentes daquele 
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século. Desse modo, levantamos a hipótese de uma arquitetura residencial urbana que coexistiu 
de maneira compatível com o cenário arquitetônico das grandes capitais — em especial, a capital 
paulista — com o aparecimento de novos programas, alterações na implantação, inovações no 
repertório formal, e outras características passíveis de serem analisadas através dos desenhos 
arquitetônicos arquivados no acervo de projetos do APHRP.

Metodologia

Por se tratar de uma pesquisa que se debruça sobre documentação primária foi necessário 
que a tese desenvolvesse uma extensa metodologia de levantamento, sistematização e análise 
de todo o material. Sendo assim, a metodologia e seus processos, incluindo os eixos de análise, 
estão sendo contemplados no capítulo 1, item 1.2 (Metodologia de pesquisa, p.36).

Definição do recorte temporal e dificuldades encontradas no APHRP

Ao longo do levantamento documental foram encontradas diversas dificuldades 
relacionadas à quantidade de material existente, condições físicas de armazenamento, 
catalogação dos documentos e questões administrativas e políticas no APHRP.Definimos assim, 
juntamente com a constatação do frágil estado de conservação dos desenhos, nossa metodologia 
de digitalização através do uso de equipamento fotográfico, por considerá-la a opção mais 
prudente, e avançamos no primeiro reconhecimento do acervo de Obras Particulares.

Em fevereiro de 2016, localizamos uma relação quantitativa do período entre 1910-
1951, indicando a existência de 10.169 processos, considerando que inicialmente o projeto de 
pesquisa contemplava o recorte temporal entre 1910-19451, o total de processos a ser levantado 
seria de 5.940 ao longo de um ano de trabalho previsto no nosso cronograma. Diante da grande 
quantidade de documentos, era visível a necessidade de atualização do projeto de pesquisa, por 
isso, demos andamento às leituras bibliográficas a fim de fixar um novo recorte temporal que se 
estabeleceu no período entre 1910-1933, contemplando 4.545  processos.

No entanto, o estabelecimento do recorte temporal não se deu apenas por uma questão 
quantitativa de processos existentes no acervo. Durante os primeiros meses de pesquisa, 
levantamos por amostragem alguns projetos até o ano 1945, que nos permitiu observar as 
características arquitetônicas destas casas, e que juntamente com o amparo do referencial 
teórico, nos apontou uma ruptura desta arquitetura no ano de 1933. Como veremos, a década de 
1930 foi repleta de acontecimentos que influenciaram a construção civil, principalmente no ano 
de 1933 com a regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e construtor e a fundação 
do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) — com medidas que delimitam a 

1   O recorte inicial de 1910 se estabeleceu a partir da data de existência do acervo, sendo o ano com o primeiro projeto 
catalogado, e 1945 era, inicialmente, o final do nosso recorte temporal pela aprovação do Plano Diretor de José Oliveira Reis, 
pela expansão da cidade e pelas mudanças de paradigma trazidas pelo final da Segunda Guerra Mundial.



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

23

Introdução

atuação profissional na cidade de titulados e licenciados pela instituição —, e a adoção do 
Código de Posturas Arthur Saboya para Ribeirão de Preto — que traz novas diretrizes para 
a aprovação de casas no perímetro urbano —, ambos no final daquele ano. Veremos também 
que as transformações nas características arquitetônicas, que vinham acontecendo ao longo da 
década de 1920, se consolidam na década de 1930, e somadas à chegada de novos materiais e 
técnicas — como o uso do concreto armado que será usado na cidade na construção do Edifício 
Diederichsen no ano de 1934, por exemplo — e das novas abordagens estéticas, vinculadas ao 
modernismo, provocam esse momento de mudanças que se mostrou mais relevante do que o 
ano de 1945 e nos guiou a adotar este marco final para o nosso recorte temporal.

Tendo estabelecido nosso recorte temporal, demos sequência ao levantamento, contudo, 
com aproximadamente cinco meses de trabalho, fomos informados que o APHRP seria 
fechado, em razão de uma transferência de endereço para atender a uma denúncia, realizada 
através do Ministério Público, de comprometimento do estado de conservação do material, por 
um período estimado de aproximadamente um semestre. Foi nesse momento que cogitamos 
uma possibilidade de redução do recorte temporal. No entanto, felizmente nosso trabalho foi 
interrompido apenas por um mês, porque, logo que as primeiras estantes e caixas do acervo de 
Obras Particulares foram levadas para o novo edifício, obtivemos autorização para retomar o 
levantamento em uma sala provisória, enquanto a mudança continuava a acontecer, porém o 
acesso ao público estava interrompido oficialmente. Em contrapartida do benefício oferecido, 
passamos os meses restantes dividindo nosso período de permanência no arquivo em dois 
turnos: pela manhã, quando realizávamos nosso levantamento de processos; e à tarde, quando 
colaborávamos na mudança, voluntariamente, uma vez que, em vista da carência de recursos 
financeiros da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, o transporte da documentação foi 
realizado pelos próprios funcionários e estagiários do APHRP.

A participação nesse momento de mudança de prédio nos trouxe um ponto muito 
positivo, a possibilidade de aproximação e conhecimento do material no acervo por completo, 
principalmente os documentos não catalogados e que até aquele momento, por não serem 
de acesso público, desconhecíamos a sua existência, o que provocou uma nova atualização 
do projeto de pesquisa incluindo outras fontes documentais, como relatórios da Prefeitura 
Municipal, requerimentos e mapas.

Por fim, a mudança de endereço do APHRP, que nos revelou a diversidade e extensão de 
documentação do acervo, nos mostrou também que o novo espaço seria insuficiente — assim 
como a antiga sede na rua José da Silva — para armazenar todo o material, fazendo que o 
empilhamento das caixas provocasse a impossibilidade de consulta. A situação — e perspectiva 
de organização do acervo — piorou no início de 2017, quando três funcionários e dois 
estagiários deixaram a instituição, restando apenas dois funcionários para realizarem o trabalho 
administrativo e de atendimento ao pesquisador, e dois funcionários de encargos gerais, como 
segurança e limpeza.  Naquele edifício, os fundos catalogados estão razoavelmente instalados 
em salas, mas boa parte do material ainda encontra-se desorganizada, existindo salas inteiras 
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com documentos de todos os tipos espalhados sem nenhuma sistematização, e aqueles que 
estão segregados com volumes em diversas salas, armários e estantes, ainda com as embalagens 
feitas para o transporte durante a mudança, como o caso dos Livros de Imposto sobre Indústria 
e Profissões, que nos demandou uma semana de trabalho apenas para obter a sua localização, 
uma vez que muito nos interessava consultá-los. Desse modo, tendo em vista as dificuldades 
encontradas, algumas mudanças foram realizadas no projeto de pesquisa visando a possibilidade 
de que a tese cumprisse satisfatoriamente os objetivos propostos e que acabaram por contribuir 
positivamente para o desenvolvimento da pesquisa.

Instituições consultadas e material levantado

• Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP)

Como mencionado anteriormente, mesmo com as dificuldades encontradas, o acesso ao 
acervo do APHRP, equipamento do governo municipal, se mostrou de extrema riqueza para a 
pesquisa, motivo pelo qual dedicaremos o capítulo 1, item 1.1 (1 Arquivo Público e Histórico 
de Ribeirão Preto como fonte documental, p.31) a explicitar e explorar a relevância do material 
documental para a tese2.

O acervo que obtivemos no desenvolvimento da nossa pesquisa — os 4.565 projetos 
digitalizados do Fundo Prefeitura Municipal catalogados como Desenvolvimento Urbano e 
Rural, Obras Particulares — constitui o principal material desta pesquisa, no entanto, para 
consolidar as análises consultamos outros documentos do APHRP3:

1. Códigos de Posturas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto de 1889, 1902 e de 1921. 
Catalogados como Fundo Prefeitura Municipal, Desenvolvimento Urbano e Rural, no acervo de 
Inventários, possibilitaram o entendimento da Legislação Municipal do período e a averiguação 
e seu cumprimento nos projetos aprovados.

2.  Documentos do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) da 6ª Região, 
Estado de São Paulo e Mato Grosso. Trata-se de material diverso, composto por cartas, circulares, 
normativas, ofícios, resoluções, enfim, principalmente a correspondência trocada entre a sede 
da Secretaria de Viação, posteriormente Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, na 

2   Parte da documentação existente no APHRP foi catalogada e classificada, e consta do Guia do Arquivo Público e Histórico 
de Ribeirão Preto (1996, s/p.), como documentos de origem pública, com quatro fundos: “Câmara Municipal”, “Intendência/
Prefeitura Municipal”, “Serviço Militar” e “Junta de Conciliação e Julgamento”; documentos de origem privada com sete fundos: 
fundo “Círculo Italiano”, fundo “Legião Brasileira de Assistência”, fundo “Coronel Alfredo Condeixa Filho”, fundo “Maria 
Emerenciana Junqueira”, fundo “Sociedade Italiana Mutuo-Socorro”, fundo “Sociedade de Mutuo-Socorro e Beneficência 
Pátria e Trabalho” e fundo “Sociedade Nacional Dante Alighieri”; e documentos e jornais catalogados na Biblioteca de Apoio 
e Hemeroteca; no entanto, ressaltamos que grande parte deste material não foi catalogado e está fora das categorias estipuladas 
pelo guia. Vale esclarecer que parte dos documentos encontra-se no acervo Inventário e Dossiê e se trata de material diverso de 
vários fundos que está sendo catalogado após a publicação do Guia do APHRP.
3   Ressaltamos que a digitalização que realizamos dos processos do acervo Obras Particulares será doada, juntamente com 
a Planilha de Sistematização, como um banco de dados para o APHRP, após a defesa da tese, objetivando a manutenção da 
integridade dos documentos e a facilidade para os pesquisadores que consultarão o material futuramente.
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capital do estado e a municipalidade de Ribeirão Preto entre o período de 1933-1959. Trata-
se de material não catalogado, arquivado na pasta 87 do acervo Dossiê. A regulamentação 
do exercício das profissões de engenheiro e arquiteto em todo o país e a criação do CREA 
correspondem a um dos marcos do nosso recorte temporal e o material foi muito valioso ao 
ponto de possibilitar o entendimento das mudanças nos hábitos construtivos e fornecer algumas 
listagens dos profissionais atuantes em Ribeirão Preto na década de 1930. (9, p.82).

3.  Fichas da Diretoria do Serviço de Trânsito do Estado de São Paulo. Catalogadas como 
Fundo Prefeitura Municipal, Serviços Municipais, Trânsito trouxeram informações biográficas 
sobre alguns dos agentes construtores atuantes na cidade, como local de nascimento e titulação.

4.  Livros da Biblioteca de Apoio. Complementam a bibliografia com obras sobre a história 
de Ribeirão Preto, de São Paulo e do Brasil, além de conter obras raras como o Almanach 
Illustrado de Ribeirão Preto (1913), o livro comemorativo do 1º Centenário da Independência 
Nacional de 1922, e o Roteiro de Ribeirão Preto: cidade padrão de progresso no coração do 
Brasil (1949).

5.  Livros de Registros de Impostos sobre Comércio, Indústria, Profissões e Produção 
de Café. Catalogados no Fundo da Câmara Municipal, como Finanças, Tributação, do período 
entre 1910 a 1933 (contendo o registro completo apenas dos anos 1913, 1914, 1919 e 1920), 
permitiram comparar a listagem dos profissionais que pagavam os impostos, com aqueles que 
assinavam os processos de aprovação (Quadro 6, p.82).

6.  Periódicos da Hemeroteca. Permitem uma ideia, um outro olhar da vida cotidiana da 
cidade através dos periódicos A Cidade e Diário da Manhã.

7.  Relatórios da Diretoria de Obras. Pertencentes ao Fundo Prefeitura Municipal, não 
catalogados, tratam-se de documentos referentes aos trabalhos executados pela Diretoria de 
Obras nos anos de 1932 e 1939 e fornecem boas informações quantitativas, como a relação 
completa do movimento de construções e reformas no período entre 1919-1938.

8.  Relatórios da Prefeitura Municipal — Catalogados como Fundo Prefeitura Municipal 
— estão localizados no acervo inventário e tratam-se de documentos apresentados à Câmara 
Municipal de Ribeirão Preto nas respectivas datas, assinados pelos Prefeitos Municipais: Dr. 
Joaquim Macedo Bittencourt (1913 e 1920), Dr. João Rodrigues Guião (1925 e 1926), José 
Martimiano da Silva (1927, 1928 e 1929), Joaquim Camillo de Moraes Mattos (1930), Eduardo 
Leite Ribeiro (1931), sem assinatura (1924) — embora o Prefeito na ocasião fosse o Dr. João 
Rodrigues Guião —, e relatório lido em sessão da Câmara Municipal pelo presidente da Câmara 
João A. Meira Júnior (1920). Os documentos nos permitiram obter informações importantes, 
como número de edifícios na cidade, relação dos prédios construídos e reformados, dados que 
ilustram o movimento da construção civil na cidade e situam a massa documental de plantas 
levantadas em relação à totalidade de processos aprovados no período, bem como mostram um 
panorama, além de outros aspectos, da cidade no contexto do período4.

4   A estrutura dos documentos sofre uma pequena variação de acordo com o ano, no entanto, a maior parte destes relatórios 
se inicia com um pequeno panorama dos acontecimentos relevantes naquele ano, e seguem apresentando finanças municipais, 
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9.  Requerimentos. Pertencentes ao Fundo Prefeitura Municipal, Desenvolvimento Urbano 
e Rural, Obras Particulares, não catalogados, e desmembrados de seus processos originais, 
permitiram a obtenção de algumas informações complementares às contidas nos desenhos 
projetos.

10. Mapas. Pertencentes ao Fundo Prefeitura Municipal, Desenvolvimento Urbano e 
Rural, Diretoria de Obras, Uso e ocupação do solo, consultamos a cartografia digitalizada e 
catalogada do acervo.

• Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP)5

Pesquisamos os mapas disponibilizados no Repositório Digital do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo pelo Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC) de Ribeirão Preto, com o 
objetivo de entender a expansão urbana e os Livros de Registro da Hospedaria de Imigrantes, 
buscando possíveis agentes imigrantes que tiveram atuação local. Foi consultada, ainda, a base 
de dados FamilySearch, disponibilizada pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, com o 
intuito de averiguar dados sobre a árvore genealógica de famílias que migraram para o Brasil. 
Foi possível localizar documentos como Cartões de Imigração da Secretaria da Segurança 
Pública, emitidos pela Delegacia Especializada de Estrangeiros.

• Arquivo Público da Câmara Municipal de Ribeirão Preto — Setor de Microfilmagem 
(CMRP)6

O acervo do Arquivo Público da Câmara Municipal de Ribeirão Preto tem como 
documentação principal as atas das sessões microfilmadas, desde a primeira sessão da Câmara 
Municipal, em 13 de julho de 1874. Em janeiro de 2018, solicitamos o acesso ao material com 
a intenção de pesquisar as atas, aquelas que tivessem registros de aprovação para abertura 
de novos bairros, loteamentos ou ruas, dentro do recorte temporal (1910-1933). No entanto, 
embora o arquivo seja público, o processo de acesso ao material é realizado apenas pelos 
próprios funcionários. Recebemos somente os resultados referentes aos anos de 1920-1925 — 
que foi abordado na redação do capítulo 1 —, informações que foram complementadas com 
material levantado no APHRP.

• Biblioteca do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA)7

Consultamos no acervo da biblioteca do CREA do Estado de São Paulo, localizado 

obras públicas, ensino público, posto zootécnico, horto municipal, matadouro municipal, funcionários municipais, estradas 
de rodagem e serviço de extinção de incêndio. Alguns relatórios trazem outros dados, como recenseamento da população, 
informações relativas ao cemitério, entre outras.
5   Localizado na rua Voluntários da Pátria, 596, Santana, São Paulo, capital.
6   Localizado na avenida Jerônimo Gonçalves, 1200, Centro, Ribeirão Preto, SP.
7   Localizado na rua Nestor Pestana, 87, Consolação, São Paulo, capital.
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na capital paulista, dois materiais de suma importância para a investigação dos profissionais 
atuantes em Ribeirão Preto: os Relatórios do Conselho Regional de Engenharia e Architectura 
da 6ª região — São Paulo e Matto Grosso (referentes aos anos 1936, 1941, e ao período entre 
1949 e 1955); e os Livros de Registro Definitivo dos profissionais credenciados ao órgão após 
1933.

• Fundação Arquivo e Memória de Santos (FAMS)8

Com o objetivo de conhecer Baudílio Domingues, o profissional — até então desconhecido 
pela historiografia da cidade — com maior número de projetos assinados para construção em 
Ribeirão Preto, consultamos o acervo iconográfico, e também o acervo de projetos da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Edificações e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da 
Prefeitura Municipal de Santos, arquivados na FAMS.

• Arquivos digitais

Com o objetivo de localizar informação sobre a titulação de profissionais atuantes na 
cidade de Ribeirão Preto, foram consultados anuários e listas de formandos das instituições 
de ensino disponibilizados online pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, pela 
Escola Politécnica e pela Escola de Belas Artes de São Paulo.

Também foram pesquisados os jornais digitalizados e disponibilizados online pela 
Biblioteca Nacional, através da Hemeroteca Digital Brasileira — Correio Paulistano e Diário 
Nacional — e aqueles disponibilizados pelo acervo do jornal O Estado de S. Paulo, sendo todos 
estes de primordial importância para apoiar as análises e fornecer dados do contexto da cidade 
de Ribeirão Preto e do Estado de São Paulo.

Além disso, foram realizadas buscas em arquivos digitais que pudessem trazer contribuição 
relevante para o tema pesquisado com bibliografias pertinentes, como a Biblioteca de Teses da 
USP, a Biblioteca Digital da Unicamp, a base SciELO, e revistas eletrônicas, como os Anais do 
Museu Paulista, e o site Vitruvius.

• Biblioteca Cultural Altino Arantes9

Consultamos o acervo da biblioteca municipal em busca de referências bibliográficas sobre 
a cidade e o período da pesquisa. Foram localizados livros a respeito de figuras emblemáticas 
como Maximiano Junqueira e Francisco Schmidt, bem como sobre a imigração. A publicação 
mais importante localizada nesse acervo foi a obra rara, Il Brasile e gli italiani, datada de 1906 
e produzida na Itália pelo jornal Fanfulla, que trata de imigrantes italianos, inclusive vários 
atuantes na construção civil da cidade, como Carlo Barberi.

• Bibliotecas da Universidade de São Paulo

8   Localizado na rua Amador Bueno, 22, Centro, Santos, SP.
9   Localizado na rua Duque de Caxias, 547, Centro, Ribeirão Preto, SP.
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Através do sistema de empréstimo entre bibliotecas e do sistema integrado de busca 
da Universidade de São Paulo, conseguimos reunir títulos que foram fundamentais para a 
constituição da fundamentação teórica da pesquisa. Entre as bibliotecas consultadas, aquelas 
que mais contribuíram para a tese foram a da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), a 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP), a da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (POLI), a da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) e a do 
Museu Paulista. No acervo da FAU e da POLI, foi possível, ainda, consultar dois periódicos 
de grande contribuição para tese: o Boletim do Instituto de Engenharia e a Revista Politécnica.

• Centro Histórico e Cultural Mackenzie10

Realizamos uma pesquisa no acervo da instituição, em busca de possíveis ex-
alunos do curso de “Engenharia Civil”, “Engenharia de Arquitectura” e “Arquitectura” 
do Mackenzie College atuantes na cidade de Ribeirão Preto. Os prospectos anuais entre 
1913 e 1929 nos possibilitaram a montagem de uma lista de profissionais titulados pela 
instituição (ver Apêndice 01, p.326).

Estrutura da tese

Para cumprir com os objetivos propostos pela tese, dividimos a redação em quatro 
capítulos, de modo que os dois primeiros visam atender os pontos relacionados ao acervo de 
projetos e à questão dos profissionais atuantes em Ribeirão Preto no período do recorte temporal, 
enquanto os dois últimos capítulos abordam as características arquitetônicas das casas ribeirão-
pretanas que nos propusemos a analisar por meio dos projetos aprovados no APHRP, divididos 
cronologicamente de modo a cumprir todo o recorte temporal da pesquisa.

Sendo assim, o capítulo 1 tem como foco a investigação da fonte principal de pesquisa, o 
acervo do APHRP.Iniciamos abordando o documento histórico como possibilidade de narrativa 
através de autores como Pinsky e Luca (1999), Karnal e Tasch (1999), Castro (2008) e Farge 
(2009); seguimos com a abordagem da nossa metodologia de levantamento, sistematização e 
análise e finalizamos o capítulo com os dados quantitativos deste acervo, que nos permitiram 
averiguar o indicador da atividade construtiva no período, os eixos de crescimento da cidade 
através da aprovação para a construção da casas no perímetro urbano e, ainda, uma sistematização 
ampla das características destes projetos habitacionais, e de uso misto, arquivados no acervo 
— apontando os indicadores de uso, tipo de solicitação, ruas e proprietários com maior número 
de processos residenciais aprovados, implantação e tipologia programática destas habitações 
e, por fim, o cruzamento destas características. Assinalamos que este capítulo foi fundamental 
para a estruturação de toda a tese, uma vez que nos permitiu ter uma visão ampla e sistemática 
do material encontrado no acervo de projetos do APHRP.s, quadros e gráficos nos revelaram 

10   Localizado na rua Itambé, 135, Higienópolis, São Paulo, capital.
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mais do que números e percentagens, foram nossos guias para estruturar a argumentação que 
redundou nos demais capítulos da tese.

No capítulo 2, nos propusemos a abordar os agentes construtores, diplomados ou não, 
responsáveis pela autoria e/ou pelas construções destas casas, inclusive, buscando revelar 
o percurso destes profissionais. Uma vez identificados através das assinaturas extraídas dos 
processos levantados, utilizamos os Livros de Registro de Impostos da Câmara Municipal e 
a documentação emitida pela Prefeitura Municipal para o CREA (ambos também arquivados 
no APHRP, como vimos), buscando ampliar os dados sobre aqueles profissionais que estavam 
atuando em Ribeirão Preto no período. Através dos registros oficiais levantados no acervo do 
CREA, das publicações do Boletim do Instituto de Engenharia e da Revista Politécnica e, ainda, 
amparados em bibliografia pertinente, como Ficher (2005), Pareto Junior (2016), Macambira 
(1981), Telles (1993), abordamos o cenário profissional entre titulados e licenciados no início 
do século XX diante do processo de institucionalização das profissões ligadas à construção 
civil. Nos próximos itens do capítulo, nos aprofundamos no perfil daqueles profissionais 
titulados pela Escola Politécnica, nos construtores e projetistas imigrantes, e nos profissionais 
licenciados nacionais. Além da extensa documentação primária utilizada, citada anteriormente 
nos materiais levantados, para investigar a presença de estrangeiros entre os profissionais 
atuantes, não apenas em Ribeirão Preto, mas também em outras cidades do estado, nos valemos 
das bibliografias de Lanna (2011), Truzzi (2011), Marins (2011), Lira (2011), Silva (2011), 
Rosa e Registro (2007), Salmoni e Debenedetti (1981), Pisani (1937), Rotellini (1906) e Borges 
(1999). Tendo em vista o grande volume de informações sistematizadas em nosso primeiro 
capítulo, tivemos a oportunidade de relacionar as informações dos quatro profissionais mais 
atuantes do período (Baudílio Domingues, Cícero Martins Brandão, Guilherme Rosada e 
Antônio Ristori) com as características arquitetônicas das casas levantadas, como tipologia 
programática e bairros de atuação.

Os capítulos 3 e 4 da tese foram dedicados às análises dos projetos, visando compreender 
as características arquitetônicas, principalmente no que se refere à relação com a legislação, 
programas funcionais, implantação, volumetria, intenção plástica, como também a relação 
destas características com a localidade onde estariam sendo construídas as habitações e, sempre 
que se mostrou oportuno, estabelecemos, ao longo da narrativa, as devidas aproximações com 
fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, no sentido de ampliar as possibilidades de 
compreensão do contexto no período analisado. Dessa maneira, as possibilidades para tal 
proposta de análise eram infinitas, mas, visando uma estrutura pragmática e organizada, em 
primeiro lugar, propomos a divisão deste conteúdo em duas partes, respeitando dois momentos 
temporais: o primeiro — entre 1910 e 1921 — deu origem ao capítulo 3; e o segundo — entre 
1922 e 1933 — ao capítulo 4, que se justificaram em função das mudanças arquitetônicas 
observadas nos projetos analisados. No desenvolvimento destes capítulos, há uma discussão 
inicial com foco na legislação correspondente ao momento temporal, seguida pelas análises 
das características das tipologias programáticas, a começar com as casas mínimas e populares, 
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seguindo com as de classe média, alta e palacetes e, por fim, com as edificações de uso misto. 
As transformações na arquitetura entre estes momentos temporais se fazem notar inclusive 
nas bibliografias utilizadas como referencial teórico das análises. No capítulo 3, ao discutir a 
legislação até a segunda década do século XX, nos apoiamos nos Códigos de Obras Municipais 
de 1889 e 1902 — em outras documentações primárias levantadas no APHRP — e, ainda, 
no referencial teórico de autores, como Ferreira (2016), Salgado (2016), Lemos (1999), Lapa 
(1996), Faria (2010), Sanches (2003) e Segawa (2000) e, para desenvolver a caracterização 
das residências, aprovadas entre 1910 e 1921 e sistematizadas nas tipologias programáticas, 
nos baseamos nos autores Reis Filho (2002), Lemos (1989) e (1991), Bortolucci (1991), 
Lima (2008), Carvalho (1999), Campos (2008), Veríssimo e Bittar (1999), Rolnik (2013), 
Corsi (2010), Campos (2003), Pevsner (2010), Lody (2015). Finalmente, no quarto e último 
capítulo, a repercussão do código de 1921 — principal legislação municipal vigente no período 
— se baseia na análise do cumprimento desta legislação nos projetos aprovados, apoiado nos 
autores citados anteriormente, mas, no que se refere à caracterização arquitetônica das casas, 
o referencial teórico foi amparado nos autores Janjulio (2009), Ribeiro (2019), Atique (2007), 
Kessel (2008), Mascaro (2008), Pinheiro (2011), Waisman (2013), Schlee (1993), Gennari 
(2014) e (2017), Wolff (2015), Blay (1978), Bon-duki (2011), Cachioni (2013), Correia (2004) 
e (2011), Silva (2004), Perrot (2012), Eleb e Debarre (1995), Guadet (1909), Lemos (1978), 
Pereira (2016), Hall (2012) e Patetta (1987).
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ATRAVÉS DO ACERVO DE 

OBRAS PARTICULARES
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1.1 Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP) como fonte 
documental

O Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP) se constituiu na fonte 
documental que permitiu a construção da narrativa desta tese. Todavia, como veremos, os 
milhares de documentos de fundo público e privado consultados nesse arquivo11 só puderam 
ser melhor investigados e compreendidos por que nos valemos de cuidadosa metodologia e de 
autores fundamentais relacionados ao tema.

Para Pinsky e Luca (1999, p.7), “a história se utiliza de documentos, transformados  em 
fonte pelo olhar do pesquisador”, enquanto Veyne (2008, p.12-13) afirma que “como o romance, 
a história seleciona, simplifica, organiza, faz resumir um século numa página” advertindo que 
“a narrativa histórica coloca-se para além de todos os documentos”. No que se refere à pesquisa 
documental com finalidade de contribuir para a historiografia da arquitetura, em específico, 
Castriota (2011, p.15-16) aponta que o aparecimento de estudos nesse sentido se deve “em 
grande parte, à descoberta e ao reexame, das fontes documentais, caminho que por muito tempo 
não fora valorizado numa historiografia marcada por um forte viés ideológico” afirmando que, 
essa “consciência acabada sobre o valor documental” aconteceu em nosso continente apenas 
nos últimos anos.

Castro (2008, p.25-28) ao escrever sobre pesquisa documental, de maneira pragmática, 
em especial aquela realizada em arquivos, define-o como “um tipo de instituição de guarda de 
documentos”, chamando a atenção para um segundo significado sendo, “unidades orgânicas 
que compõem este acervo”, ou seja, a conotação da palavra arquivo pode se referir “tanto ao 
todo (uma instituição que abriga vários arquivos) quanto as suas partes (os diferentes fundos 
arquivísticos que o compõem)”.

Farge (2009, p.14), ao trabalhar em específico com documentos judiciários, afirma que “o 
arquivo é uma brecha no tecido dos dias”, onde os personagens se tratam de pessoas comuns 
“raramente visitados pela história, a não ser que um dia decidam se unir em massa e construir 
aquilo que mais tarde se chamará de história”. A autora (2009, p.14) ressalta que “o arquivo 

11   O significado da etimologia da palavra “arquivo” e “arquivo público”, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia 
Arquivística (Arquivo Nacional, 2005, p.27-55): Arquivo – 1. Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma 
entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza do 
suporte. 2. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a 
documentos. 3. Instalações onde funcionam arquivos. 4. Móvel destinado à guarda de documentos. Arquivo público – 1. 
Arquivo de entidade coletiva pública, independentemente de seu âmbito de ação e do sistema de governo do país. 2. Arquivo 
integrante da administração pública.
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não escreve páginas de história” e, sim, descreve “com as palavras do dia a dia, e no mesmo 
tom, o irrisório e o trágico”. Assim como Farge (2009), nossa pesquisa documental realizada 
no arquivo também se refere ao cotidiano, uma vez que propomos o estudo sobre a arquitetura 
residencial, não se referindo à arquitetura de edifícios institucionais, mas sim da habitação na 
cidade.

Sobre a definição do que seria o documento, os historiadores Karnal e Tatsch (1999, p.
12) nos auxiliam ponderando que “o documento não é um documento em si, mas um 

diálogo claro entre o presente e o documento”. Os autores explicam que a definição de documento 
histórico se ampliou durante o século XIX e, principalmente, XX, quando a escola dos Annales 
entendeu que a busca do historiador poderia ser guiada por “tudo que fosse humano” (KARNAL; 
TATSCH, 1999, p.16). Esse alargamento do conceito enfatiza “mais o olhar sobre a fonte do 
que a fonte em si”, ou seja, mudou a maneira de trabalhar, ler e interpretar o documento como 
material de pesquisa, sendo que para os autores “não foi apenas a noção de documento impresso 
que ficou ultrapassada; foi o próprio trabalho de um historiador que apenas lia livros sobre um 
tema e ilustrava com fontes documentais”. Nesta “expansão documental” de pesquisa, teriam 
sido acrescentados os documentos arqueológicos, as fontes iconográficas, os relatos orais e 
ainda as análises seriais (KARNAL; TATSCH, 1999, p.22).

Karnal e Tatsch (1999, p.21) acrescentam que a importância do documento está atrelada à 
“visão de uma época”, ou seja, ressaltam a necessidade de se perceber que “o documento existe 
em relação ao meio social que o conserva”, e resumem que:

Em síntese, documento histórico é qualquer fonte sobre o passado, conservado por 
acidente ou deliberadamente, analisado a partir do presente e estabelecendo diálogos 
entre a subjetividade atual e a subjetividade pretérita. [...] Reafirmando seu senhorio 
dialético, criador/criatura, o documento, em si, torna-se uma personagem histórica, 
com a beleza da contradição e da imprevisibilidade, com as marcas do humano. 
(KARNAL; TATSCH, 1999, p.35)

Castro (2008, p.29) complementa essa ideia ao se referir ao “processo seletivo” pelo qual 
o documento passou para chegar aos dias de hoje, afirmando que “um determinado artefato se 
constitui em documento na medida em que é associado, por diferentes pessoas, a uma série 
de concepções de valor, memória e passado que o levam a ser preservado”. Sendo assim, para 
Castro (2008, p.35), o documento acessado por um pesquisador é “resultante de um conjunto 
de intencionalidades: de quem o produziu, de quem o guardou, de quem o organizou e permitiu 
que fosse consultado”.

Destacamos até aqui vários aspectos nos autores de nosso apoio bibliográfico com os 
quais concordamos, mas ainda há outro ponto importante sobre a pesquisa documental a ser 
mencionado: “a necessidade de resistir à sedutora concretude dos arquivos”, como pontua Castro 
(2008, p.56). O autor adverte sobre a importância de ponderar as “possibilidades alternativas 
de organizar os dados, e perceber as lacunas nos conjuntos documentais que está examinando”. 
Farge (2009, p.92 ainda expõe a “vontade de compreender” do pesquisador, afirmando que 
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“a primeira ilusão a combater é a da narrativa definitiva da verdade”. Além de considerar as 
lacunas, Karnal e Tatsch (1999, p.18) acrescentam ponderações sobre a “autenticidade” dos 
documentos arquivados, trazendo para a reflexão o ditado popular francês: “le papier souffe 
tout”.

No nosso caso, ao pesquisar a habitação em Ribeirão Preto através do acervo do APHRP, 
significou lançar o olhar para a documentação do arquivo produzida na instância governamental, 
apoiada na legislação e arquivada pela instituição até os dias atuais. Ou seja, o objetivo da tese é 
o estudo dos projetos arquivados, não fazendo parte do escopo a averiguação das construções in 
loco. Pinheiro (2011, p.95) ao comentar sobre o desafio da pesquisa em arquivos de arquitetura, 
chama a atenção para o “fato sobejamente conhecido dos arquitetos que os projetos nem sempre 
são seguidos à risca, isto é, correspondem ao que foi efetivamente executado”, a autora afirma 
que (2011, p.93) o arquivo é uma fonte de pesquisa tradicional que “está longe de ser exaurida”, 
em especial nos “arquivos de projetos”, — como é o caso da nossa pesquisa no APHRP.

E o que um acervo documental poderia nos revelar sobre a arquitetura residencial urbana? 
Essa é a pergunta que motiva a pesquisa e que formulamos desde o momento em que nos 
deparamos com o acervo de projetos do APHRP, impulsionando-nos a definir o objetivo de 
aprofundar o conhecimento da arquitetura em Ribeirão Preto, através da análise dos processos 
aprovados para construção, ampliação ou reforma, catalogados no Fundo Prefeitura Municipal, 
como Desenvolvimento Urbano e Rural, Obras Particulares, que integram esse acervo.

A primeira etapa desenvolvida desta pesquisa foi proceder a identificação, registro 
e sistematização desses processos arquivados e no decorrer desta caminhada, tivemos a 
oportunidade de ter contato com outros materiais do arquivo, que gradualmente foram nos 
mostrando sua importância. Durante doze meses, a cada dia de levantamento no acervo de 
projetos, acrescíamos novos materiais para compor nossas análises, alguns já conhecidos em 
diversas pesquisas, conforme veremos mais adiante, e outros ainda não abordados em outras 
produções científicas de nosso conhecimento. Somamos às nossas análises, materiais como, os 
requerimentos12, os Códigos de Posturas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, os livros de 
Registros de Impostos sobre Comercio, Industria, Profissões e Produção de Café, catalogados no 
Fundo Câmara Municipal, Tributação. Exploramos ainda, a biblioteca de apoio do acervo, onde 
consultamos diversas bibliografias referenciais do período, dentre eles o Almanach Ilustrado de 
Ribeirão Preto, datado de 1913.

Ainda no bojo desses materiais desconhecidos e poucos explorados do APHRP estão 
os Documentos do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — uma feliz descoberta 
—, de documentos diversos. São compostos por cartas, circulares, normativas, ofícios, 

12   Documentos que faziam parte, juntamente com os desenhos, das solicitações de aprovação para construção, reforma ou 
ampliação dos edifícios, mas que, no entanto, foram arquivados separadamente e, não estão catalogados, se tratando, assim, 
de material pouco utilizado em pesquisas. Desse modo, os processos propriamente ditos, catalogados no acervo de Obras 
Particulares, são compostos apenas pela capa, com informação de endereço, proprietário, data e número de processo, e o 
projeto, apresentado em folha de papel-manteiga ou vegetal em formatos variados.
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resoluções, enfim, principalmente correspondências trocadas entre a sede da Secretaria de 
Viação, posteriormente Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, localizada na capital do 
estado, e a municipalidade de Ribeirão Preto, entre o período de 1933-1959. A regulamentação 
do exercício das profissões de engenheiro e arquiteto em todo o país, e a criação do CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo), correspondem a 
um dos marcos do nosso recorte temporal. O material se revelou foi valioso a ponto de nos 
possibilitar o melhor entendimento das mudanças nos hábitos construtivos, procedimentos 
técnicos, e ainda forneceu uma relação dos nomes de profissionais atuantes em Ribeirão Preto 
na década de 1930. Para conhecer melhor esses agentes, recorremos às Fichas da Diretoria do 
Serviço de Trânsito do Estado de São Paulo, também arquivadas no APHRP, que forneceram 
valiosas informações biográficas sobre alguns dos agentes construtores atuantes na cidade, 
como nacionalidade, data de nascimento e profissão.

Durante a realização do levantamento de documentos no APHRP, encontramos alguns 
obstáculos incluindo a dificuldade de localização de material não catalogado e outros problemas 
ligados à organização e disponibilidade de alguns materiais, principalmente após a mudança 
de endereço para o prédio da rua General Osório. No entanto, valeu a pena perseverar, pois o 
acesso a todos estes documentos foi essencial para o desenvolvimento da tese.

Pesquisa em outros arquivos

As leituras bibliográficas sobre pesquisa documental em arquivos nos indicavam que 
esse era o caminho a ser seguido, buscando explorar o cruzamento e o confronto de fontes 
entre nosso material principal, o acervo de Obras Particulares, com outros materiais do próprio 
arquivo e para além dele. Castro (2008, p.57) reitera a importância de observar os documentos 
várias vezes ao longo do processo, podendo “alterar o entendimento” do objeto. O autor afirma 
que “a densidade do material obtido numa determinada fonte arquivística aumenta à medida 
que se cruzam essas informações com dados obtidos em outras fontes ou que se consultam 
outros arquivos”.

Sendo assim, configurou-se um quebra-cabeça o que estávamos montando, cruzando o 
material primário com as fontes locais e a bibliografia. Afinal, outros pesquisadores já haviam 
estudado temas referentes à cidade, como relaciona Garcia (2013), ao levantar em sua tese 
105 trabalhos de produção acadêmica sobre Ribeirão Preto em instituições públicas do país. 
Dentre estes, destacamos aqueles que se apoiaram em maior ou menor dimensão sobre fontes 
documentais, e foram elementares para o desenvolvimento desta tese: Luciana Suarez Galvão 
Pinto (2000), Adriana Capretz Borges da Silva (2002), Rodrigo dos Santos Faria (2003) e Karla 
Sanches (2003). Localizamos ainda o trabalho de Gaetani (1999) que, defendido na UPM, 
trouxe um panorama sobre a questão residencial no centro da cidade, utilizando alguns processos 
do APHRP como análise dos estudos, nos motivando ainda mais a realizar um levantamento 
sistemático naquele acervo documental.
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Luciana Pinto (2000), para o estudo econômico do período cafeeiro em Ribeirão Preto, 
cita em diversos momentos dados dos Relatórios da Prefeitura Municipal enviados à Câmara 
Municipal. Além da relevância para o entendimento do contexto, seu estudo nos despertou o 
grande interesse pelo material, que foi de grande significado, pois permitiu obter informações 
importantes, como número de edifícios na cidade, relação de prédios construídos e reformados, 
dados que ilustram visivelmente o movimento da construção civil na cidade e situam a massa 
documental de plantas levantadas em relação à totalidade de processos aprovados no período. 
Na busca pelos Relatórios da Prefeitura Municipal, localizamos também os Relatórios da 
Diretoria de Obras, referentes aos trabalhos executados pela Diretoria de Obras entre os anos de 
1932 e 1939, que trouxeram informações quantitativas como a relação completa do movimento 
de construções e reformas no período entre 1919-1938.

Além de teses e dissertações sobre Ribeirão Preto, as leituras bibliográficas em história 
e teoria da arquitetura foram fundamentais como referencial teórico para análise dos projetos 
estudados, assim como leituras acerca dos profissionais, e da consolidação da profissão no 
mercado de

construção. Dentre as bibliotecas pesquisadas, enfatizamos o acervo da USP, distribuído 
em vários de seus campi. Nas bibliotecas da FAU e da POLI foi possível a consulta de exemplares 
da Revista Polytechnica e do Boletim do Instituto de Engenharia — consequentemente dos 
Boletins do CREA, que traziam em anexo, material que se mostrou primordial para a pesquisa.

Castro (2008, p.57) afirma que “o processo de pesquisa em arquivos não se esgota no 
arquivo, mas continua para além dele”, e em nossa pesquisa, o cotidiano de visitas ao APHRP nos 
proporcionou o contato com bibliografias, funcionários, outros pesquisadores e, paralelamente 
às nossas buscas, o conhecimento de materiais disponíveis em outros acervos, digitais e físicos, 
que se tornaram imprescindíveis para o aprofundamento e aprimoramento da construção da 
tese.

Dentre eles, ressaltamos o Arquivo Público da Câmara Municipal de Ribeirão Preto 
(APCMRP), cujo acervo reúne diversas atas das sessões, desde a primeira sessão da Câmara 
Municipal, em 13 de julho de 187413.

Na busca de informações sobre os profissionais atuantes, consultamos o acervo do CREA-
SP, da Escola Polytechnica, e do Centro Histórico e Cultural Mackenzie. Nas instituições de 
ensino buscamos ex-alunos do curso de “Engenharia Civil”, “Engenharia de Arquitectura” e 
“Arquitectura”, e no órgão de classe, o registro dos profissionais.

Investigamos o Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), consultando os Livros 
de Registro da Hospedaria de Imigrantes na busca por profissionais imigrantes que tiveram 
atuação local, e ainda os mapas disponibilizados no Repositório Digital do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo pelo Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC) de Ribeirão Preto, com o 
objetivo de entender a expansão da cidade.

13  O APCMRP está instalado atualmente no mesmo edifício da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na av. Jerônimo 
Gonçalves, 1200.
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Foram consultados através de pesquisa digital, a base de dados Family Search 
disponibilizada pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, com documentação sobre a 
árvore genealógica de algumas famílias no Brasil, onde foi possível localizar documentos como 
Cartões de Imigração da Secretaria da Segurança Pública emitidos pela Delegacia Especializada 
de Estrangeiros. Realizamos também, através de pesquisa digital na Hemeroteca Nacional, a 
consulta aos jornais A Cidade, Diário da Manhã e Correio Paulistano. Consultamos ainda a 
base do acervo histórico do jornal O Estado de S. Paulo.

Ressaltamos que o processo de levantamento e pesquisa documental, tanto no acervo do 
APHRP quanto nas demais instituições, aconteceu desde o início da pesquisa — a fim de coletar 
os primeiros materiais — e se estendeu ao longo de toda a trajetória de pesquisa. Para realizar 
os levantamentos, bem como proceder às análises de maneira pragmática, estabelecemos a 
metodologia descrita a seguir.

1.2  Metodologia de pesquisa

1.2.1  Levantamento

O levantamento documental no APHRP, através da reprodução digital dos projetos de 
aprovação para construção, ampliação ou reforma, catalogado no Fundo Prefeitura Municipal, 
como Desenvolvimento Urbano e Rural, Obras Particulares no período entre 1910 e 1933, foi 
viabilizado através do uso de máquina fotográfica em razão do estado precário de conservação 
do material. Os processos deste período, dos quais estão arquivados, conforme já dito, apenas 
capa e folhas de desenho, geralmente em papel-manteiga ou vegetal, totalizam 4.565 projetos14 
que foram fotografados na totalidade gerando 12.957 imagens (em aproximadamente 80 GB de 
armazenamento digital), ainda que para cumprir os objetivos da pesquisa estejamos trabalhando 
apenas com as edificações de uso residencial ou misto, que contabiliza o número de 3.275 
processos, ou seja, mais de 70% dos processos.

As imagens foram capturadas em alta resolução com a utilização de máquina digital 
profissional Nikon (modelo D5100) e tripé, que possibilitou imagens únicas nas pranchas de 
formato máximo A3. Nas pranchas de dimensões maiores foi necessário realizar a reprodução 
em partes, formando quadrantes de modo a permitir a reconstituição digitalizada da prancha 
posteriormente. Todas as imagens foram organizadas em pastas por ano e número de caixa — 
seguindo a mesma maneira de armazenamento do arquivo físico — e renomeadas de acordo 
com o ano, número do processo e número da foto, respectivamente, por exemplo, 1918_
P16(1), significa que se trata da imagem número 1, do processo número 16, do ano de 1918 

14   O número de processos aprovados e catalogados no Fundo Prefeitura Municipal, neste período é de 4.545. Contudo, ao 
longo dos levantamentos constatamos que, vinte processos apresentavam numeração duplicada — por exemplo, pastas com 
identificação de nº 20 e nº 20-A — corrigindo esse tipo de distorção, provavelmente advindo de um erro de catalogação de 
documentos, obtivemos o número total de 4.565 processos.
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—, facilitando a localização e a consulta de cada processo ao longo do desenvolvimento das 
análises. As imagens foram tratadas com o auxílio do software Adobe Photoshop e em todas 
houve necessidade de tratamento e retoque a fim de assegurar a legibilidade dos desenhos15.

Nos demais arquivos consultados — APESP, Câmara Municipal, Centro Histórico e 
Cultural Mackenzie —, procuramos seguir a mesma metodologia de levantamento, sempre 
pautada na digitalização e na organização dos dados obtidos. Os prospectos anuais entre 
1913 e 1929, que indicam os alunos titulados pelo curso de engenharia civil, “engenharia de 
arquitectura” e “arquitectura” do Mackenzie College geraram uma planilha para facilitar a 
consulta, como podemos observar no Apêndice 01 (p.337).

1.2.2  Sistematização

Devido à grande quantidade de dados a serem analisados foi necessário realizar, 
simultaneamente, a montagem de uma base de dados no software Excel, que nos possibilitou 
mais facilidade na sistematização, na compreensão e no cruzamento de dados, através da 
ferramenta “tabela dinâmica”, extraindo informações que permitiram proceder às análises de 
forma muito mais eficiente.

A sistematização desta tabela, que viria a ser nossa base de dados quantitativa — e que 
vamos chamar de Tabela Base de Dados —, nos permitiu a criação de gráficos e tabelas. A 
definição das variáveis da Tabela Base de Dados foi pautada nos próprios dados dos processos, 
tais como: ano, número do processo, proprietário, endereço, uso, assinatura, natureza da 
solicitação; entretanto, outras variáveis foram identificadas a partir de um primeiro momento 
de análise, como: implantação, tipologia programática, volumetria e intenção plástica.

Desse modo, adotamos uma metodologia que foi sendo adequada e ajustada ao tipo de 
documentos levantados, necessitando de constantes revisões, na medida em que aprofundávamos 
o domínio da massa documental e, consequentemente, exigindo atualizações na Tabela Base de 
Dados. Para a caracterização da implantação das edificações foram observados dezessete tipos 
de implantação, sendo: solta no lote; geminada; 1 recuo lateral; 1 recuo lateral e frontal; 1 recuo 
lateral de esquina; 2 recuos laterais; 2 recuos laterais e frontal; 2 recuos laterais de esquina; 
sem recuos; sem recuos de esquina; fundo do lote; recuo frontal; recuo frontal e lateral; 2 lotes; 
3 lotes; 4 lotes; 5 ou mais lotes; e não identificado, para aqueles processos que não incluíram 
o desenho do lote, apenas o da edificação. Após a finalização da sistematização dos dados foi 
possível constatar que 70% dos processos aprovados estão nas classificações: solta no lote, 
geminada, 1 recuo lateral e 2 recuos laterais, sendo as demais categorias restritas a poucas 
exceções16.

15   As imagens foram tratadas e além dos ajustes de enquadramento, brilho e alinhamento, de acordo com a necessidade 
específica, como em alguns projetos que eram cópias em papel prussiato, com fundo azul-marinho, que dificultavam a leitura 
dos nomes de cômodo em planta, e da identificação da ornamentação de fachada, tiveram suas cores invertidas para fundo 
branco com a linha preta. Optamos por inverter para que o fundo branco e os contornos ficassem aparentes e nítidos.
16   Veremos a seguir que a análise da tese se baseou em escolhas qualitativas, mas em muitas situações, como neste estudo 
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Com o objetivo de estudar o programa dessas edificações, definimos cinco tipologias 
programáticas, considerando o número e o uso dos cômodos, como podemos observar no 
Quadro 1. Desta forma, a categorização dessas tipologias foi feita pela observação atenta das 
plantas, sem considerar, necessariamente, apenas a quantidade desses cômodos. A quantidade 
só foi fator decisivo para a determinação das casas mínimas, definidas como sendo as de até 
três cômodos. Sendo assim, o número de dormitórios, por exemplo, apresenta uma grande 
variação entre casos da mesma categoria. Essa sistematização tem como objetivo identificar 
as características programáticas dessas habitações e quais as classes sociais que estavam 
solicitando a aprovação de processos naquele momento. Importante destacar que respeitamos as 
informações contidas nos desenhos sobre uso dos cômodos, ou seja, a identificação do programa 
de uma casa foi realizada com base nas informações textuais das pranchas. O critério de seguir 
a escrita encontrada nos desenhos, vale também para ambientes com o mesmo uso encontrados 
com nomes diferentes, como os banheiros, ora encontramos a denominação sanitário, ora W.C., 
etc. Acrescentamos a estas essas categorias, aqueles casos considerados “não identificado”, 
para edificações residenciais que não tinham a denominação dos cômodos inserida nas plantas; 
ou ampliações, que não apresentam a planta na totalidade; ou ainda reformas de fachada 
que dispensam o desenho de plantas; e para as edificações cujo uso não seja residencial, a 
classificação adotada foi “não se aplica”.

A volumetria das habitações foi classificada como térrea, térrea com porão habitável 
(aquelas que tivessem porão acima de 2,50 m permitindo uso), sobrado regular (casas com dois 
pavimentos e volumetria prismática, sem recortes nos telhados), sobrado irregular (com dois 

da implantação predominante, nos atentamos para os valores quantitativos, ou seja, achamos relevante analisar as quatro 
implantações mais recorrentes, que representam 70% dos projetos e descartar as outras treze tipologias de implantação que 
representariam juntas os 30% restantes dos desenhos levantados (juntamente com os processos descartados pela ausência de 
informação). Ressaltamos que estas decisões se tornaram essenciais para a viabilidade da pesquisa e para o processamento dos 
dados sistematizados.

Quadro 1: Critérios para a análise de categorização das tipologias programáticas.

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Casas mínimas
Até três cômodos. Geralmente sem sanitário dentro da edificação e 

frequentemente com o programa sala, dormitório e cozinha, podendo 
ter variações.

Casas populares A partir de quatro cômodos. Frequentemente com o programa sala, 
cozinha, banheiro e dormitórios.

Casas de padrão médio Qualquer número de cômodos com duas salas: sala de visitas e sala de 
jantar.

Casas de padrão alto Além das duas salas, presença de escritório/gabinete e copa, despensa, 
quarto de empregada, e algumas com edículas de serviço nos fundos.

Palacete
Diversos cômodos. Programa mais extenso sem permitir sobreposição 

de atividades, presença de corredores de circulação e halls, 
implantação  majoritariamente solta no lote, e frequência de  sobrados 

com volumetria irregular. “Morar à francesa”.
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pavimentos e recortes na volumetria e no telhado) e três pavimentos.
Para o recurso de classificação da intenção plástica, recorremos à fundamentação teórica, 

que nos permitiu chegar aos critérios expostos no Quadro 2. Acreditamos que não existe a 
possibilidade de categorizar todos os projetos dentro de definições estilísticas rígidas, no entanto 
o recurso de sistematização proposto aqui foi essencial para estruturar e guiar as análises. Sendo 
assim, os resultados referentes à intenção plástica serão utilizados apenas nas investigações 
qualitativas — principalmente através da indicação de elementos estilísticos nas fachadas — e 
não usaremos dados numéricos expresso em formato de tabelas e quadros, como será feito nas 
demais características de projeto.

Sem ornamentação Nenhum tipo de ornato, friso ou cimalha.

Ornamentação simples
Presença pontual de cimalha, molduras de janelas lisas, 

saliência nas quinas simulando pilastras, e pequenos 
ornatos.

Ornamentação complexa
Maior profusão de elementos. Trabalho nos gradis 

metálicos, faixas e apliques de ornatos na platibanda e/ou 
nas molduras.

Ornamentação classicizante

Presença de estilemas de inspiração clássica, como frisos, 
cornijas; pseudo pilastras dóricas, jônicas e coríntias; arcos 
plenos nas molduras das esquadrias; modenatura simétrica, 

podendo ter o destacamento do corpo central e a divisão 
tripartida (base, corpo e coroamento); entre outras.

Bangalô Caracterizado por casas térreas com alpendre corrido ao 
redor e coberto pela prolongação do telhado.

Chalé
Presença do pitoresco, telhado em duas águas com 
lambrequins, podendo haver outros elementos de 

ornamentação de madeira.

Ecletismo historicista Presença de mais de um tipo de estilemas característicos da 
arquitetura historicista na mesma edificação.

Neocolonial luso-brasileiro

Estilemas do barroco lusitano e brasileiro, como conchas, 
volutas, painéis em azulejo, elementos em madeira 

torneada. Telhado com beirais e telha capa-canal, cachorros 
trabalhados em madeira nos beirais. Uso de balcões, gradis 

de ferro forjado ou fundido.

Neocolonial hispano-
americano

Beiral reduzido, presença de colunas torsas, frontões, 
torreão circular e revestimento rústico das fachadas.

Neocolonial simplificado

Presença reduzida de elementos em relação aos exemplares 
eruditos. Emprego de paredes externas de tijolos à vista, 

telhados com movimento e nunca em duas águas, pequenos 
balcões no andar superior, faixas superiores com relevos 

decorativos, jardineiras em balanço, venezianas apenas nos 
dormitórios, vitrais.

Art-déco
Uso de linhas geométricas, frontões ornamentados com 

frisos retangulares, design abstrato sem ornamentos 
escultóricos.

Art nouveau
Presença maior de elementos em vidro, metal, madeira e 

argamassas. Linhas sinuosas em movimento inspiradas na 
natureza, como arabescos. Uso de esquadrias trabalhadas.

Arts and crafts
Arquitetura construída com materiais locais, desenhado 

para se moldar ao local, e refletir uma construção 
vernacular, funcionalismo, ênfase na assimetria e elementos 

da natureza.

Quadro 2:  Critérios para a análise de categorização da intenção plástica.

Fonte: Elaborado pela autora (2020).
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Decidimos que os projetos onde não constassem desenhos de fachada, a definição da 
intenção plástica na Tabela Base de Dados seria “não identificado”. Foi incluído um último 
campo denominado “observações”, com o objetivo de fornecer dados complementares e 
destacar informações que poderiam ser relevantes durante o processo de análises e escrita da 
tese, como a existência de alpendres frontais, o uso de ornamentação específica, a indicação 
de casas construídas em série com a mesma planta e fachada, entre outros indicativos, como 
podemos observar na Figura 117.

Devido à utilização da ferramenta “tabela dinâmica”, esses dados puderam ser filtrados 
por ano, assim demonstrando as mudanças ocorridas ao longo de todo o período do recorte 
temporal. Possibilitaram também o cruzamento das informações obtidas com a legislação 
vigente, as características arquitetônicas e os fatores do contexto local e externo. Para extrair 
outras informações, como por exemplo, sobre os agentes construtores e proprietários mais 
frequentes, foram filtrados dados relativos a todo o período do recorte da pesquisa, de 1910 a 
1933.

Os demais documentos levantados no APHRP, como os Requerimentos, Códigos 
de Posturas da Câmara Municipal, Fichas da Diretoria do Serviço de Trânsito do Estado de 
São Paulo, Relatórios da Prefeitura Municipal e da Diretoria de Obras foram digitalizados e 
organizados em pastas, seguindo a nomenclatura e disposição das caixas do acervo físico. Os 
Livros de Registros de Impostos sobre Comércio, Indústria, Profissões e Produção de Café, e 
a documentação relativa ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), por sua 
vez, além de fotografados e organizados, tiveram suas informações sistematizadas também 
através de planilhas que nos forneceram o panorama dos profissionais atuantes em Ribeirão 
Preto no período do recorte temporal da pesquisa, permitindo complementações com relação 
aos dados extraídos dos projetos.

17    Devido à sua grande extensão, cerca de 100 páginas, foi inviável a inclusão da Tabela Base de Dados como um apêndice da 
tese. Será doada ao APHRP uma cópia digital da referida tabela, contendo as informações extraídas dos processos consultados 
no acervo de projetos, como dito anteriormente. 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.

Figura 1: Representação parcial da Tabela Base de Dados.



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

43

Capítulo 1  •  Arquitetura residencial através do acervo de obras particulares

1.2.3  Análise

Durante a sistematização da nossa Tabela Base de Dados, houve um primeiro esforço 
de análise para permitir a elaboração dos critérios de preenchimento de implantação, tipologia 
programática e intenção plástica. No entanto, trata-se de uma ferramenta para processar dados 
quantitativos, sendo limitada para o auxílio da análise textual. Com a finalização desta etapa 
era necessário darmos prosseguimento às análises de caracterização dos projetos. Diante da 
excessiva quantidade de projetos levantados, constatamos o desafio de conseguir aproveitar 
todo o conhecimento que poderia ser extraído deste levantamento documental. De que forma 
esse processo de análise poderia ser empreendido?

Em resposta, demos início à elaboração de um texto — que nomeamos de Texto Base de 
Dados — que serviu de alicerce para extrair as informações analíticas da Tabela Base de Dados, 
onde os projetos foram verificados ano a ano, com o intuito de abarcar todo o recorte temporal 
e alcançar uma compreensão abrangente, completa e contextualizada. Nesse momento, todos 
os projetos de um determinado ano foram lidos através das imagens digitalizadas, enquanto 
a análise textual acontecia a fim de identificar os projetos com características semelhantes 
e os que se destacavam dos demais. À medida que esses projetos foram sendo avaliados, 
realizávamos o cruzamento de fontes com as informações quantitativas da Tabela Base de 
Dados, com as entrevistas e, principalmente, com nosso referencial teórico. Este processo foi 
sendo realimentado, sempre que necessário, com novos autores para explorar e esgotar todas as 
possibilidades de análise deste conteúdo.

Essa etapa foi organizada em quatro eixos de análise, visando principalmente a 
correspondência com os objetivos específicos da nossa proposta de pesquisa e, afinal, permitiu 
a definição da estrutura de capítulos da tese:

I. Agentes profissionais atuantes em Ribeirão Preto no período de 1910-1933: visou 
identificar a assinatura dos responsáveis pela autoria de projeto e execução de obra.

II. Legislação e estrutura dos projetos aprovados: buscou compreender, à luz da legislação, 
as exigências que deveriam ser obedecidas na forma de apresentação dos projetos para aprovação 
e sua transformação ao longo dos anos (existência, ou não, de plantas, cortes e elevações, 
escala, dimensão das folhas, etc.); verificar as informações contidas em cada processo, visando 
a comparação entre a prática e a solicitação decorrente da legislação.

III. Análise qualitativa dos projetos: objetivou estudar em planta: o programa, distribuição 
e organização dos cômodos, acesso da edificação e implantação; e nas fachadas: a volumetria e 
ornamentação, sempre que possível identificando a intenção plástica.

IV. Contexto histórico em âmbito local e externo: verificou os aspectos econômico, 
social, cultural, etc. do período em Ribeirão Preto e suas conexões com os acontecimentos que 
ocorriam no resto do país e no exterior, alimentando análises transversais aos eixos anteriores.

A Tabela Base de Dados e o Texto Base de Dados foram usados ao longo de toda a 
pesquisa, inclusive durante o processo de redação final da tese, alimentando sempre que 
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necessário nossa argumentação com as informações necessárias. Desta maneira, asseguramos 
que a análise teria elementos quantitativos e qualitativos. Veremos adiante, que a falta de 
informação em muitos processos — no que se refere a dados de endereço, uso dos cômodos, 
assinatura profissional, entre outros nos impossibilitou de incluir em certas análises a totalidade 
de projetos levantados. Essa situação se agravou, nos momentos em que cruzamos as informações 
em busca de aprofundar as características das casas estudadas. Dito isso, de um universo 
de milhares de desenhos, em determinadas situações, estaremos estudando apenas algumas 
centenas ou dezenas de projetos, no entanto, acreditamos que através dos critérios elaborados 
de maneira sistemática por essa pesquisa, as análises elaboradas ainda são mais válidas do 
que, por exemplo, se tivéssemos adotando um estudo realizado por amostragem. Essa opção 
foi descartada ainda no início dos levantamentos por acreditarmos que a mesma não retrataria 
de maneira adequada a predominância da arquitetura estudada, conforme os objetivos gerais e 
específicos da tese. Sendo assim, exatamente por ter em vista estes objetivos de pesquisa, esta 
abordagem de análise permitiu tanto uma visão macro do conjunto como um olhar mais pontual 
sobre os projetos estudados de maneira sistemática. Essa estratégia de pesquisa pressupõe um 
filtro nestas escolhas e nos alerta para a recomendação de que as leituras contidas aqui devem 
ser feitas dentro da contextualização proposta, a fim de evitar distorções, em especial, dos dados 
qualitativos.

1.3  Análise quantitativa da cidade aprovada pela Câmara Municipal e 
arquivada pelo APHRP

1.3.1  Cidade arquivada pelo APHRP

Com o objetivo de compreender a representatividade do material existente atualmente 
no acervo do APHRP, e a relação da totalidade dos processos aprovados no período, buscamos 
outras fontes que poderiam ser importantes para nossa investigação. Consultamos os Relatórios 
da Prefeitura Municipal enviados à Câmara Municipal, publicados nos anos 1913, 1920, 1925-
1931, catalogados como Fundo Prefeitura Municipal, localizados no acervo Inventário e os 
Relatórios da Diretoria de Obras, do ano de 1932 e 1939, pertencentes ao Fundo Prefeitura 
Municipal, não catalogados, assinados respectivamente pelos prefeitos em mandato e pelos 
engenheiros municipais. Ambos os relatórios incluem listas das Obras Públicas realizadas 
no período de maneira detalhada, mas o mesmo não acontece quando se referem às Obras 
Particulares, uma vez que alguns fornecem listas divididas em construções, reconstruções, 
aumento e reformas; outros são subdivididos ainda em categorias, como por exemplo, prédios 
térreos, prédios térreos duplos, sobrados, etc. Os relatórios dos anos iniciais apresentam dados 
de forma mais concisa, enquanto os relatórios a partir da década de 1930 se tornam mais 
detalhados e com mais especificações, chegando ao ano de 1938 com um nível satisfatório 
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de detalhamento mensal de acompanhamento do número de requerimentos, da natureza dos 
prédios, dos alvarás e ofícios expedidos, da distribuição de novas construções por bairros, entre 
outras informações18.

O Relatório do exercício de 1938 traz um compêndio intitulado “Relação do movimento 
de construções e reformas de prédio desta cidade, no período de 1910 a 1938”, dividido em 
construção e reforma de prédios, no entanto, não especifica se aqueles números têm origem 
apenas nos processos aprovados, ou se contabilizam outros tipos de documentos, tais como, 
requerimentos de consertos, limpezas e alinhamentos, que em relatórios de anos anteriores 
são tratados como informação complementar. Ao trabalhar com os números extraídos deste 
material, verificamos que a segunda alternativa deve ser a mais provável porque o número 
total é quase o dobro do número de processos aprovados que encontramos no acervo de Obras 
Particulares do APHRP, e também diferiria muito dos dados constantes nos relatórios de anos 
anteriores, como podemos ver na Tabela 1. 

No ano de 1913, por exemplo, foram levantados no APHRP 310 processos de aprovação, 
enquanto o Relatório do exercício de 1919 indica, para aquele ano de 1913, a quantidade 309 
construções, reconstruções, aumentos e reformas, e o Relatório do exercício de 1938, por sua 
vez, indica o número de 450 construções e reformas. Ou a exemplo do ano de 1927, onde 
foram levantados no APHRP 397 processos, e os Relatórios dos anos em exercício de 1927-28 
indicam a aprovação de 411 construções e reformas, e o Relatório do exercício de 1938 mostra 
736 construções e reformas. O Gráfico 1 permite uma rápida visualização entre a quantidade de 
processos existentes atualmente no APHRP, a quantidade informada no Relatório do exercício 
de 1938 para todos os anos do nosso recorte temporal.

Outra informação que obtivemos nos relatórios é a quantidade de prédios existentes 
na cidade de Ribeirão Preto naquele período. É possível afirmar que a oscilação no ritmo de 
construção e a relação com a quantidade de prédios existentes estão em paralelo, no entanto, 
para procedermos à análise desses dados cabem algumas ponderações. A começar pelo método 
de coleta de dados de prédios existentes. No próprio relatório correspondente ao ano de 1923, o 
então Prefeito Municipal João Rodrigues Guião, ao apresentar a pequena quantidade de edifícios 
construídos, esclarece minuciosamente as fragilidades do procedimento para esse cálculo que 
computou apenas edificações submetidas à cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano.

O lançamento dos impostos prediais durante o ano findo [1923] foi feito sobre 3617 
prédios, ao passo que em 1922 o numero attingido foi de 3370 apenas. Esse aumento 
de 247 lançamentos, em confronto com o do anno anterior, não serve de criterio 
para se determinar exactamente o numero de predios novos, pois  ha alguns que, por 
serem duplos, figuram duas vezes no lançamento, ao passo que outros, por estarem 
isentos de impostos são excluidos da conta, como os edificios publicos, as casas de 

18   Embora fora do nosso recorte temporal, constatamos a existência destes relatórios ao final da década de 1930 e também 
nas décadas de 1940-50, em material não catalogado no acervo do APHRP.Vale ressaltar que optamos por usar o Relatório da 
Prefeitura Municipal, datado de 1938, como fonte de dados pelo fato deste apresentar informações relevantes sobre o período 
de nosso recorte temporal, entre 1910 e 1933.
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Tabela 1: Comparativo entre o número de solicitações para construção, reforma e ampliação catalogadas no 
Acervo de Obras Partticulares do APHRP e movimento de obras dos Relattórios da Prefeitura Municipal de 

Ribeirão Preto.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP e Relatórios da 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto apresentados à Câmara Municipal.

ANO Acervo  
APHRP

Relatório 
de 1912

Relatório 
de 1919

Relatório 
de 1926

Relatório 
de 1927

Relatório 
de 1928

Relatório 
de 1930

Relatório 
de 1938

1910 1  - - - - - - 158
1911 118  - 140 - - - - 191
1912 147 226 227 - - - - 248
1913 310 - 309 - - - - 450
1914 256 - 253 - - - - 433
1915 192 - 192 - - - - 293
1916 175 - 174 - - - - 224
1917 118 - 119 - - - - 185
1918 63 - 62 - - - - 63
1919 67 - 67 - - - - 79
1920 68 - - - - - - 79
1921 115 - - - - - - 176
1922 286 - - - - - - 481
1923 239 - - - - - - 503
1924 312 - - - - - - 560
1925 272 - - - - - - 462
1926 259 - - 271 - 219 - 406
1927 397 - - - 411 411 - 736
1928 420 - - - - 507 - 751
1929 241 - - - - - - 417
1930 156 - - - - - 318 528
1931 154 - - - - - - 476
1932 104 - - - - - - 331
1933 95 - - - - - - 349
Total 4565 8579

Gráfico 1: Gráfico comparativo entre o número de solicitações para construção, reforma e ampliação 
catalogadas no Acervo de Obras Partticulares do APHRP e movimento de obras do Relattório da Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto de 1938.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP e Relatório da 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto apresentado à Câmara Municipal de 1938.
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caridade, hospitaes, e algumas residencias proprias que, por serem unicas propriedade 
de viuvas pobres e orphãos desvalidos, não estão também sujeitos a impostos. Por 
sua vez as construções novas levantadas no mesmo local de prédios que tenham sido 
demolidos, não concorrem para o aumento da estatística predial. E accrescetam bem 
que das plantas aprovadas em 1922, algumas tiveram as construcções terminadas 
em 1923, assim como outras, approvadas neste ultimo ano, só foram construidas em 
1924; e tanto aquellas como estas não podem figurar na estatistica do exercicio óra em 
balanço. (RIBEIRÃO PRETO, 1924, p.4)

No entanto, ao nos depararmos com uma relação de prédios existentes em Ribeirão Preto 
entre 1920 e 1927, no relatório do ano de 1928, constatamos que o número apresentado em 1923 
foi de 3.617, enquanto nessa nova relação aparece o número de 4.463 edifícios existentes, como 
podemos observar na Tabela 2. Talvez aqui se justifique esse número porque nesse caso teriam 
sido computadas também aquelas edificações que não eram passíveis de pagamento de imposto, 
no entanto, a falta de mais esclarecimentos sobre a coleta destes dados, nos impossibilita afirmar 
categoricamente que esse era o dimensionamento real da cidade construída do período.

Essa investigação mostrou divergências entre os números a respeito da cidade construída 
e registrada nos relatórios apresentados à Câmara Municipal pelos prefeitos e os números dos 
processos existentes no APHRP.Dessa forma, além das causas já apontadas, devemos lembrar 
que embora haja uma representatividade considerável do acervo do APHRP, ele só se refere 
a projetos aprovados em instância governamental e apoiados na legislação que resistiram 
até os dias atuais, escapando de extravios e de toda sorte de turbulências. Portanto, sob as 
devidas ressalvas, seguimos a proposta inicial da pesquisa utilizando os processos aprovados 
pela Diretoria de Obras e atualmente arquivados no APHRP como material elementar das 
análises, sendo complementadas com demais fontes históricas e documentais — conforme 
explicado anteriormente, sempre que for necessário para cumprir com o objetivo da pesquisa, 
demonstrando as ideias que estavam circulando nos documentos oficiais, os tipos de produção 
e as atividades construtivas.

PRÉDIOS EXISTENTES NA CIDADE
1920 3.986
1921 4.057
1922 4.273
1923 4.463
1924 4.750
1925 4.972
1926 5.165
1927 5.449

Tabela 2: Prédios existentes em Ribeirão Preto entre 1920-1922.

Fonte: Ribeirão Preto, 1927.
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1.3.2  Aprovação de processos

1.3.2.1 Indicador da atividade construtiva no período

Através da quantidade de processos levantados no acervo de Obras Particulares, 
organizados ano a ano, detetamos a oscilação do movimento de aprovação que indica a atividade 
construtiva na cidade do período. Como observamos através do Gráfico 2, veremos que o ritmo 
das construções acompanhou os acontecimentos dos contextos local, nacional e internacional.

O primeiro pico de solicitações acontece em 1913 e pode estar relacionado com a chegada 
de novas indústrias a Ribeirão Preto, como a inauguração da Companhia Antártica Paulista, em 
agosto de 191119, e da Companhia Cervejaria Paulista, em abril de 191320, que possivelmente 
impulsionaram a formação de bairros ocupados por uma população majoritariamente de 
operários no seu entorno.

Entre 1914 e 1921, o número de solicitações sofreu um decréscimo em um ritmo contínuo. 
Essa oscilação nos números de construções foi registrada em São Paulo, capital, da mesma forma, 
como pudemos constatar pelo gráfico de Arthur Sabóia visto em Lemos (1989, p.183184). Ao 
analisar o gráfico, Lemos atribui à Primeira Guerra Mundial alguns dos graves problemas que 
afetaram o ritmo da construção no início do século XX em São Paulo, como crise financeira, 
desemprego e escassez de materiais importados. Além disso, vale acrescentar às razões para 

19   No dia 15 de agosto de 1911, o jornal O Estado de S. Paulo noticia a inauguração da Companhia Antártica Paulista em 
Ribeirão Preto com a chamada “O progresso do interior”.
20   Segundo a historiadora Tânia Registro, “a primeira fábrica foi instalada à rua Visconde do Rio Branco (esquina com rua 
Barão do Amazonas) e, em 18 de abril de 1914, foi inaugurada a nova fábrica, construída a avenida Jerônimo Gonçalves”. 
Disponível em: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/arqpublico/historia/i14paulista.htm

Gráfico 2:  Relação Quantitativa.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.

http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/arqpublico/historia/i14paulista.htm
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/arqpublico/historia/i14paulista.htm
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/arqpublico/historia/i14paulista.htm
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essa baixa no ritmo da construção civil, especialmente entre 1918-1920, os efeitos da epidemia 
de gripe conhecida como “gripe espanhola”, que teriam dificultado ainda mais a recuperação da 
saúde e da economia do país após o encerramento da Primeira Guerra Mundial.

Bassanezi (2012, p.3), ao estudar a gripe espanhola, afirma que a epidemia chegou ao 
estado de São Paulo em outubro de 1918, “pouco tempo depois que a cafeicultura (ainda a 
principal atividade econômica do estado) fora atingida por uma forte geada à qual veio se 
somar uma grande praga de gafanhotos”. Para a autora, o período de guerra “causou o aumento 
de preços alimentícios” e tornou a “população mais vulnerável à proliferação de doenças”. 
As principais cidades do estado analisadas pela autora foram São Paulo, Santos, Campinas e 
Ribeirão Preto. E dentre estas foi Ribeirão Preto que apresentou o menor número de mortes 
pela doença com uma estimativa de 211 pessoas; bem próximo está Campinas com um número 
220 mortos, enquanto São Paulo e Santos, cidades mais populosas e definitivamente mais 
afetadas pela gripe, apresentam estimativas bem superiores, respectivamente, 5.372 e 853 
(BASSANEZZI, 2012, p.7).

Ferreira (2016, p.258) ao tratar do tema da higiene da habitação urbana paulista, através do 
controle da atividade edificativa em Campinas, elabora uma síntese do número de prédios novos 
requeridos com as informações contidas nos Relatórios dos Intendentes e Prefeitos Municipais 
de 1894 a 1934, como podemos observar na Figura 3. Os anos com o menor número de novos 

Figura 2: Diagrama das construções em São Paulo no período entre 1901 e 1928.

Fonte: Lemos (1989, p.184).
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prédios foram os anos 1918, 1919 e 1920, respectivamente com 100, 101 e 74 edificações. 
Em Ribeirão Preto, os anos com o menor número de solicitações aprovadas também foram os 
mesmos, chegando a menos de cem por ano, ou seja, a cidade nesse momento está inserida em 
um contexto econômico adverso e o ritmo de crescimento — ou de estagnação —, acompanha 
o de outras, no estado de São Paulo.

Em 1922, o número de processos arquivados no APHRP volta a crescer, chegando a 
286 e mantendo-se nessa média até 1926. A principal explicação para a retomada da ascensão 
alcançando este número é a recuperação do período de recessão estabelecido pelo final da 
Primeira Grande Guerra, marcada também por fatores locais, como a crescente industrialização 
com destaque para a Companhia Eletro-Metalúrgica Brasileira Sociedade Anônima. João 
Rodrigues Guião, que era o prefeito municipal na época, evidencia a importância desse fato ao 
afirmar que a solenidade de inauguração da Companhia Eletro-Metalúrgica, ocorrida em 27 de 
agosto de 1922, contou com a presença do próprio presidente da República Epitácio Pessoa, 
do ministro da Indústria e Comércio José Pires do Rio, do presidente do estado de São Paulo 
Washington Luiz, do ministro da Marinha e ex-prefeito de Ribeirão Preto, Veiga Miranda. 
Guião acrescenta ainda que a Cia. ElectroMetalúrgica Brasileira S.A. tinha por finalidade a 
exploração da indústria de ferro em todas as suas modalidades e entre os noventa acionistas 
estavam nomes da cafeicultura, como Flávio de Mendonça Uchoa, Osório da Cunha Junqueira, 
Sylvio Alvares Penteado, Caio da Silva Prado, Martinho da Silva Prado, Manuel Maximiano 
Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de Mendonça Uchoa, Francisca 
Silveira do Val, entre outros (GUIÃO, 1923).

Como veremos adiante, nos capítulos 3 e 4, eram nas áreas urbanizadas próximas do 
Centro que estavam as habitações das classes mais abastadas desde o início do século XX. As 

Figura 3: Oscilação no movimento das construções em Campinas entre 1894 e 1934.

Fonte: Ferreira (2016, p.267).
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análises que empreendemos, considerando as diversas tipologias programáticas nos processos 
do acervo de Obras Particulares, nos indicam que, de fato, houve o aumento das solicitações 
na década de 1920 para a construção de casas para as camadas mais ricas da população. No 
período entre 1922 e 1924, existem treze processos de solicitação para construção de palacetes 
na cidade, dos quais seis são de 1923. Este número é significativamente alto no triênio se 
compararmos com os outros anos pesquisados dentro do recorte entre 1910-1933, os quais 
apresentam, no máximo, apenas duas ou três solicitações. O mesmo acontece com as casas de 
padrão alto, onde os anos com maior número de aprovação de projetos são 1923 e 1924, com 16 
e 12 processos, respectivamente, contrapondose a uma média de quatro processos nos demais 
anos do período, nos evidenciando que, de fato, houve uma prosperidade econômica.

No Relatório sobre o ano de 1923, o Prefeito Municipal João Rodrigues Guião destaca o 
momento de “progresso da cidade”, enfatizando o ritmo crescente de construções e os “novos 
edifícios de architectura moderna”. Afirma ainda que “as construcções ter-se-iam elevado a 
maior número se não fôra a difficuldade de transporte para os materiaes, o que muito tem 
concorrido para o encarecimento geral das obras”.

É com a máxima satisfacção que podemos confirmar neste relatório os lisongeiros 
prognosticos que vêm realizando, de anno para anno, com relação ao progressivo 
desenvolvimento de Ribeirão Preto, facto este que tem consolidado, cada vez mais, 
a confiança geral no futuro incontestável desta região. Um dos factos demonstrativos 
desse progresso da cidade verifica-se no crescente numero de predios novos e 
novos edificios de architectura moderna, que têm sido construidos na zona urbana e 
suburbana. (RIBEIRÃO PRETO, 1924, p.3)

Voltando à Figura 3, observamos que em Campinas também ocorreu o acréscimo de 
novas edificações ao longo da década de 1920, neste caso em especial entre 1928 e 1929, 
respectivamente com 755 e 1.127 novos prédios. No gráfico referente a São Paulo, o mesmo 
acontece nesse período, constando a indicação “influencia da Revolução de julho de 1924” 
na curva ascendente que mostra o aumento das construções. Ou seja, com a comparação 
quantitativa podemos afirmar que o ritmo das atividades construtivas de Ribeirão Preto, 
andava em paralelo com Campinas e São Paulo, números provavelmente regidos pela situação 
econômica do estado, como descreve o Relatório do exercício de 1927 onde o presidente da 
Câmara Municipal Camillo de Mattos evidencia a riqueza do município afirmando que Ribeirão 
Preto “é incontestavelmente dos mais importantes do prospero e grandioso Estado de São 
Paulo”, acrescentando ainda que as lavouras de café “constituem a maior riqueza do Brasil”.

No caso de Ribeirão Preto, um fator de âmbito local que poderia ter influenciado no 
aumento de processos aprovados nestes anos foi a enchente que destruiu muitas casas populares, 
em especial no bairro República, no ano de 1927. Pudemos constatar no Relatório da Prefeitura 
Municipal, no texto de introdução do presidente da Câmara Municipal Camillo de Mattos, o 
destaque dado ao ocorrido como “factos dignos de nota”, contudo, registrando apenas dezesseis 
solicitações para reforma e reconstrução, nos parecendo, pelo menos nos dados oficiais, que o 
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incidente não teve maior impacto no aumento de solicitações naquele ano.

Em princípios do anno passado, na madrugada de 7 de março, parte da nossa Cidade 
foi castigada por uma enchente do Ribeirão Preto, o córrego que atravessa a parte 
baixa da Cidade. O bairro da Republica foi o mais prejudicado. Os seus habitantes, 
na maioria pobres e operarios, tiveram os seus lares invadidos pela agua e viram 
destruidos quasi todos os seus moveis. A parte urbana, entre as ruas José Bonifácio e 
Jeronimo Gonçalves, tambem foi enormemente prejudicada. O commercio daquella 
parte da cidade soffreu sérios e avultados prejuízos. O Mercado Municipal, invadido 
pelas águas, tambem soffreu grandemente e os seus inquilinos se viram rudemente 
prejudicados. Entretanto a Camara Municipal a todos attendeu. (RIBEIRÃO PRETO, 
1928, s/p)

Notamos ainda na leitura dos Relatórios da Prefeitura para a Câmara que o aumento no 
número de construções, bem como suas melhorias, foi atribuído às reformas no calçamento da 
cidade.

É inegável, por ser facto geralmente constatado, que o bom calçamento de uma 
cidade é fator principal, decisivo mesmo, para o augmento das construcções e sua 
melhoria. Essa verdade está sendo plenamente confirmada entre nós, pois, pode-se 
assim dizer, que a intensificação ultimamente imprimida no serviço de calçamento 
cresceu grandemente o numero de bôas construcções da cidade, offerecendo esta, dia 
a dia, aspecto novo que a vae tornando um dos mais bellos centros urbanos do Estado. 
Desde muito deliberou a Camara não continuar com o calçamento a macadame e 
nem sequer conserva-lo, por ser de conservação muito dispendiosa, e de susbtituil-o 
pelo de parallelepipedos, que é o mais conveniente á nossa cidade, não só pela sua 
durabilidade, como por ser de excellente aspecto, dado o seu perfeito acabamento. 
(RIBEIRÃO PRETO. PREFEITURA MUNICIPAL, 1929, p.20.)

Através da análise das atividades construtivas do período, com base nos processos para 
construção, reforma e ampliação em Ribeirão Preto, que nos indica um pico de crescimento 
nos anos de 1927 e 1928, respectivamente com 397 e 420 processos aprovados e arquivados, 
podemos afirmar que o ambiente urbano vinha se consolidando através da indústria, comércio 
e prestação de serviços.

Silva (2004, p.265) afirma que após 1929, a cidade passa por um momento de transição 
na economia durante a crise do café, uma vez que com “a quebra da Bolsa de Valores de Nova 
Iorque e crise nas exportações, grande parte dos trabalhadores das lavouras de café migrou 
para Ribeirão Preto, atraídos pela possibilidade de emprego”. Mostramos que o processo de 
prosperidade e expansão urbana aconteceu mesmo antes da crise de 1929, nos indicando que 
esta migração do ambiente rural para o urbano ocorreu de maneira gradual na cidade. Sendo 
assim, afirmamos que, muito embora a crise tenha atraído trabalhadores das lavouras, a transição 
econômica de Ribeirão Preto da cultura cafeeira para a indústria já estava em curso antes da 
crise de 1929.

Do ano de 1929 até 1933, o número de processos cai de forma significativa, provavelmente 
em consequência da crise de 1929 e de outros conflitos nacionais, como a Revolução de 1930 
e a Revolução Constitucionalista de 1932, que implicaram em forte crise financeira e na 
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dificuldade de transporte dos materiais de construção civil. O Relatório da Diretoria de Obras 
de 1932, assinado pelo engenheiro municipal Almiro de Lima Pedreira, revela a correlação a 
esses fatos ao apresentar a justificativa para o atraso na emissão do relatório devido à paralisia 
dos trabalhos da Prefeitura Municipal durante três meses consecutivos:

Não necessito, por certo, justificar-me de só agora, seis mezes depois de terminado 
o ano de 1932, desempenhar essa obrigação, tão notorias são as ocorrencias daquele 
ano, perturbado pelos graves acontecimentos politicos e sociais, entre os quais avulta 
a revolução de 9 de Julho, que paralisou completamente os trabalhos normais da 
Prefeitura, durante tres mezes consecultivos. (RIBEIRÃO PRETO. DIRETORIA DE 
OBRAS, 1933, s/p)

Ainda no mesmo relatório, tratando da oscilação no número de construções, o engenheiro 
municipal Almiro de Lima Pedreira afirma que os anos de 1926-1927 foram os de maior 
movimentação no mercado construtivo, como constatamos no Gráfico 2 e na Figura 4. O 
engenheiro justifica a diminuição no ritmo após 1929 com a queda do preço do café, que teria 
repercutido também na desaceleração da atividade construtiva na cidade.

As construções em Ribeirão Preto progrediram de uma maneira verdadeiramente 
surpreendente nos anos sucessivos de 1920 à 1927 a ponto de se chegar a construir 
quase uma casa por dia. Que afirmação mais positiva se poderá exigir daquele 
dinamismo admirável que tantas e tão grandes cousas fez nesta terra! Mas o preço 
do café caiu e com ele toda a atividade construtora. O gráfico abaixo diz mais do que 
quaesquer palavras. (RELATÓRIO DA DIRETORIA DE OBRAS, 1933, s/p)

Figura 4: Gráfico do número de prédios construídos na cidade de Ribeirão Preto entre 1926 e 1933.
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Fonte: Ribeirão Preto, 1933.
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1.3.2.1 Eixos de crescimento urbano segundo a aprovação de processos residenciais

Ao analisar a atividade construtiva entre 1910 e 1933 foi possível compreender que 
fatores econômicos — como a industrialização —, sociais e políticos — como o período 
revolucionário da década de 1930 —, e culturais — como a imigração em rede para trabalho 
na cidade —, além de diversos outros acontecimentos locais — como o caso de enchentes 
—, podem ter influenciado diretamente na construção da espacialidade urbana. Ribeirão Preto 
crescia, processos eram aprovados para a construção de casas, mas onde elas estariam sendo 
construídas? Quais eram os eixos de crescimento21 de Ribeirão Preto entre 1910-1933?

Para responder a essas questões, investigamos inicialmente o que estava circulando na 
cena legislativa da cidade acerca da aprovação de planta para a abertura de ruas, arruamentos 
e divisão em lotes22, uma vez que no Código de Posturas da Câmara Municipal de Ribeirão 
Preto, datado de 1902, na Secção I, da Polícia Administrativa, no Capítulo I, denominado 
“Arruamentos, alinhamentos, nivelamentos e emplacamento das ruas e praças”, prevê no Art. 
2º que “Não será permitida a divisão de terrenos particulares em praças, ruas ou avenidas, sem 
que, previamente sejão apresentados à Intendência Municipal a planta [...]”. O mesmo acontece 
no Código de Posturas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, datado de 1921, que prevê no 
Art. 2º que as plantas sejam apresentadas à Prefeitura Municipal.

Através do levantamento das atas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto localizamos 
o pedido e aprovação de oito requerimentos com parecer favorável entre 1920-1925, como 
podemos ver no Quadro 3: Villa Higgienopolis, Villa Elisa, Villa Santo Antônio, Villa Virgínia, 
Villa Angélica, Villa Brasil, Villa Rudge e Villa Seixas. Além destes requerimentos aprovados, 
constam nas atas do período três pedidos indeferidos, para a aprovação de arruamentos: 
Villa Leopoldina, Villa Stella, Villa Pereira Barreto23, todas requeridas no ano de 1925 e, 
respectivamente, de propriedade de João Fonseca, Mário de Assis Moura e Pires, Silveira e 
Cia. Esta documentação da CMRP é vasta e traz ainda detalhamento sobre doação e compra de 
terreno, prolongamento de ruas e outros, como na ata da reunião de 18 de agosto de 1925 com 
a aprovação pela Comissão de Obras e Finanças do Projeto de Lei sobre a abertura da avenida 
Independência.

Atualmente o acervo histórico da CMRP passa pelo processo de microfilmagem, com o 
objetivo de digitalização das atas arquivadas para a publicação no site do órgão, que possibilitará 
a consulta remota pública do material. Por se tratar de um processo em desenvolvimento, nos 
foram gentilmente disponibilizadas as atas em que constam requerimentos para a abertura de 

21   Panerai (2006, p.56) define crescimento, no sentido urbano da palavra, como “o conjunto de fenômenos de extensão e 
adensamento apreendidos de um ponto de vista morfológico, isto é, a partir de sua inscrição material no território”. O autor 
(PANERAI, 2006, p.56) pontua a importância de “compreender a cidade a partir do seu crescimento, como um organismo que 
se desenvolveu ao longo do tempo”.
22   As expressões arruamento, rua, lote, loteamento, etc. foram utilizadas segundo consta na documentação primária levantada. 
Para definições morfológicas dos elementos do tecido urbano, consultar Panerai (2006), Lamas (2004), Prinz (1980) e 
Hertzberger (2006).
23   Como veremos adiante, a Villa Dr. Luiz Pereira Barreto foi aprovada posteriormente em 19/11/1926.
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ruas, arruamentos e divisão em lotes, entre os anos 1920 e 1925, recorte escolhido por ter se 
mostrado muito vigoroso nas atividades construtivas. Felizmente, foi possível dar sequência 
nessa investigação através de documentação localizada no APHRP, arquivada no Inventário 
Geral e denominada Abertura e Prolongamento de ruas, travessas, villa, etc. de Ribeirão Preto 
(1924-1958)24.

Nesta documentação se descobriu uma listagem redigida pela Prefeitura Municipal, 
que nos permitiu compilar novos dados, e como podemos observar no Quadro 4, averiguar a 
abertura de catorze novas localidades, além daquelas já mencionados anteriormente, sendo elas: 
Vila Formosa, Vila Condessa, Vila Leopoldina, Vila Balbina, Vila Santa Cecília, Vila Santa 
Stela, Jardim D’Oeste, Vila Schmidt, Vila Operária, Vila Luiz Pereira Barreto, Villa Monte 
Alegre, Vila D. Pedro II, Vila Rigon e Vila Tamandaré. Nesta listagem, elaborada pela PMRP, 
esses requerimentos foram denominados como “requerimento — vila (nome)”, para além 
destes, como podemos ver no Quadro 4, foram listados também requerimentos denominados 
“requerimento — (nome do proprietário) terrenos”. Este segundo caso faz parte da nossa 
compilação de dados, no entanto, espacialmente não é possível localizá-los, uma vez que não 
apresenta dados sobre o endereço.

Após essa sistematização, visamos o cruzamento de dados entre os requerimentos 
aprovados pela CMRP e os processos arquivados no APHRP para entender quais destas 
localidades aprovadas estavam, efetivamente, sendo ocupadas no período. Averiguamos 
que, durante nosso recorte temporal (entre 1910-1933), nem todas as 22 vilas listadas com o 
parecer favorável pela Câmara entre 1922 e 1933 tiveram projetos residenciais aprovados para 

24   Inventário Geral, APHRP.Nº Registro 721, Caixa 33. Fundo Pedro Miranda.

Quadro 3:  Requerimentos com parecer favorável para a aprovação de planta para a abertura de ruas, 
arruamentos e divisão em lotes, entre 1920-1925.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados das atas históricas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto.

Data da ata Requerente Requerimento – Vila Aprovação

20/11/1923 Oliveira Filho Abertura de ruas na Villa Higgienopolis e pedindo 
aprovação de plantas 22/12/1923

22/12/1923 Francisco Orlando
Aprovação de plantas para abertura de ruas em 

lotes de sua propriedade denominadas Villa Elisa, 
posteriormente aprovado como Villa Orlandia

22/12/1923

22/12/1923 João da Silva Júnior 
e outros

Aprovação de planta para abertura de ruas 
em terrenos de uma villa de sua propriedade, 

posteriormente aprovado com o nome de Villa 
Santo Antônio

29/12/1923

22/03/1924 Álvaro de Lima
Aprovação de planta de uma villa no bairro 

República posteriormente aprovado com o nome de 
Villa Virgínia

16/05/1924

08/11/1924 --- Aprovação de planta de terrenos da Villa Angélica 08/11/1924

20/12/1924 Raphael Schettini Aprovação de planta da Villa Brasil propriedade de 
Sr. Raul Portugal 24/01/1925

24/01/1925 Lenon Fleury 
Monteiro

Aprovação de planta sobre arruamento e divisão em 
lotes na Villa Rudge 17/03/1925

18/08/1925 Seixas e Carvalho Aprovação de planta da Villa Seixas 06/10/1925
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Quadro 4:  Listagem e compilação de dados dos requerimentos de aprovação de planta para a abertura de ruas, 
arruamentos e divisão em lotes, na CMRP entre 1922-1931.

Data da ata Folha Requerente Requerimento - Vila

16/10/1922 493 Augusto Guimarães Proprietários da Vila Formosa oferecendo a Câmara os terrenos 
necessários para prolongamento de ruas

23/12/1923 86/12 Francisco Orlando Aprovação de planta para abertura de ruas em lotes de sua 
propriedade, denominada, Vila Elisa

29/12/1923 91 João da Silva Júnior Aprovação da planta da Vila Santo Antônio, ficando a abertura de 
ruas a cargo dos interessados

29/12/1925 91 Francisco Orlando Aprovação da Vila Orlândia

22/02/1924 102 Abrahão de Lima Aprovação de planta para uma vila no Bairro da República, 
denominada, Vila Vergínia

08/11/1924 109 - Aprovada a planta de terrenos da Vila Angelica

24/01/1924 175 Lenon Fleury 
Monteiro

Aprovação de planta sobre arruamento, e divisão em lotes da Vila 
Rudge

24/01/1924 180 Raphael Schettini Abertura de ruas da Vila Brasil e aprovação da planta
*18/12/1924 - Francisco Botelli Vila Condessa
17/03/1925 189 João Fonseca Aprovação de planta de arruamento daVila Leopoldina
15/04/1925 197 Américo Conceição Aprovação da Vila Balbina no bairro de Vila Tibério
06/10/1925 229 Seixas e Carvalho Aprovação da planta referente a Vila Seixas

14/10/1925 233 Fulgencio Lourenço 
de Paula Pedido de alinhamento da Vila Santa Cecília

14/10/1925 246 Mario de Assis 
Moura Aprovação de uma planta da Vila Santa Stela

15/07/1925 -
Alvino Grota e 

Manoel Oliveira 
Filho

Aprovação de plantas da Vila Jardim D’Oeste

*(Documento PMRP relatando o indeferimento)
23/10/1926 33 Obel Conceição Aprovação de planta da Vila Schmidt
28/12/1926 326 Daniel Kujawsky Aprovação de planta da Vila Operária
19/11/1926 - Oliveira e Cia. Aprovação de um planta e arruamento da Vila Dr. LuizBarreto
13/10/1927 364 Schmidt Aprovação de planta da Vila Monte Alegre

*16/06/1927 - Torquatro Ricci
Villa D.Pedro II

*(Documentação PMRP doação de terrenos para a formação da 
Avenida Independência)

15/01/1928 377 Bartolo Rigon Aprovação de planta para a abertura de uma vila a determinar-se Vila 
Rigon

 27/03/1931 - José Maximiniano 
Netto

Vila Tamandaré

*(Documento em folha avulsa)

Data da ata Folha Requerente Requerimento - Terreno
08/11/1924 156 José Mega Aprovação de planta de terrenos
20/12/1924 166 João Fonseca Propondo ceder terreno para abertura de ruas
24/01/1925 177 Thomaz Nogueira Aprovação de uma planta e prolongamento de ruas no bairro do Retiro

24/01/1924 180 Francisco Boleli Aprovação de planeta e licença para a abertura de ruas em terrenos de 
sua propriedade

24/01/1924 180 José Mega Aprovação de uma planta em terrenos de sua propriedade

14/02/1925 182 João Fonseca
Propõe ceder a Câmara terrenos para a abertura de ruas Altino 

Arantes, Eliseo Guilherme e Avenida Independência, em troca de 
alguns favores

14/11/1925 246 Antônio José Correa Aprovação de uma planta de um terreno
26/05/1927 347 Giacomo Livon Aprovação de uma planta de um terreno
17/11/1928 415 Antônio José Correa Pedido de aprovação de planta

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do Inventário Geral, APHRP.Nº Registro 721, Caixa 33. Fundo 
Pedro Miranda.
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construção, reforma e ampliação. Sendo assim, constatamos que houve uma variação de tempo 
entre a aprovação de planta para a abertura de ruas, arruamentos e divisão em lote na CMRP e 
sua execução no local, venda e construção das unidades habitacionais.

Além destas localidades aprovadas pela CMRP nos processos levantados no APHRP, foi 
possível a identificação de mais quatro “vilas”, sendo elas: Vila Giroldo, Vila Santa Irene, Vila 
Gonçalves e Vila Afonso XVIII25. Chamou-nos a atenção que, assim como nos requerimentos 
para a abertura de ruas, arruamentos e divisão em lotes, essas também levam a designação 
“vila”, no entanto, através de mapas levantados na Secretaria do Planejamento da Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto (SEPLAN), pudemos observar que são localidades com escalas 
distintas, apresentando em alguns casos uma sobreposição de áreas. Por exemplo, na planta 
da Vila Formosa, identificamos que se trata da aprovação para a abertura de 108 lotes na Vila 
Tibério, como podemos observar na Figura 5; ou seja, compreendemos que a Vila Formosa se 
trata de um loteamento, enquanto a Vila Tibério se refere a um bairro26.

O mesmo acontece com a Vila Afonso XIII, que se trata de aprovação de lotes no bairro 
Vila Virgínia e que, por sua vez, até o momento de sua aprovação em 1924 estaria localizada 

25   O nome dessas quatro localidades aparecem no campo “endereço” dos processos de levantamentos no APHRP.As vilas 
citadas acima foram identificadas além do campo de endereço com o processo de identificação dos “bairros” ocupados, como 
veremos adiante.
26   Segundo a pesquisadora Ana Carolina Valente Ribeiro, o bairro foi oficialmente denominado Vila Tibério pela Câmara 
Municipal de Ribeirão Preto através da Lei nº 95, de 1904, assinada pelo prefeito Manoel Aureliano Gusmão. Sua pesquisa 
intitulada provisoriamente como: “Vila Tibério: de arraial a bairro industrial” está em andamento através de documentação 
primária e será defendida no Instituto de Arquitetura e Urbanismo — USP em 2021.

Figura 5: Planta para a aprovação da Vila Formosa.

Fonte: SEPLAN — Secretaria do Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
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no bairro da República, como vimos no Quadro 4. Esse fato se mostrou frequente e mereceu 
regulamentação no Código de Obras Arthur Saboya, que marca o final do nosso recorte temporal 
em 1933. O referido Código, no que se refere aos Arruamentos prevê na parte IV (Aceitação 
de ruas e outros logradouros) duas categorias: “arruamentos executados sem licença prévia” 
e “arruamentos executados com plano aprovado”. Ou seja, admite que havia loteamentos 
realizados sem plano previamente aprovado.

Após nos aproximarmos dessas localidades com o objetivo de entender como a cidade 
estava crescendo, em especial as áreas urbanas residenciais, através da leitura da documentação 
aprovada pela CMRP, constatamos a necessidade de empreender o esforço de mapear estas 
áreas aprovadas. Desse modo, a metodologia definida para a elaboração destes mapas foi 
pautada também no material gráfico arquivado no APESP: Planta de Ribeirão Preto, s.d., 
Esc. 1:10.000 — Anexo 1; e Planta de Ribeirão Preto, Empresa de Água e Esgotos, s.d., Esc. 
1:10.000 — Anexo 2; e ainda os mapas arquivados no APHRP: Planta da Cidade de Ribeirão 
Preto, 1925 — Anexo 3; e o Mapa Geral da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Preto, 1949, Esc. 1:10.000 — Anexo 4. A vetorização deste último mapa citado27, com 
a software AutoCAD, nos possibilitou gerar um mapa onde identificamos a divisa do limite 
do município no período e outros pontos de interesse como, os córregos, as estradas de ferro e 
as estradas de saída para cidades vizinhas, como podemos ver na Figura 6. Tendo em vista as 
grandes modificações pelas quais Ribeirão Preto passou nas últimas décadas, propomos ainda 
o mapa da Figura 7, onde demonstramos o sistema viário, sob essa mesma base, assinalando 
algumas ruas, avenidas e praças que nos norteiam dentro da malha urbana, com o objetivo de 
proporcionar uma boa leitura espacial da cidade daquele tempo.

Enfim, tínhamos uma base cartográfica legível da cidade, em um período próximo ao 
nosso recorte temporal, para trabalhar no mapeamento destes requerimentos, mas ainda restavam 
algumas dúvidas sobre o endereço destas localidades. Isto ocorreu, uma vez que os pedidos 
de aprovação, tanto localizado na documentação da PMRP quanto da CMRP, não apresentam 
endereço, nem as plantas, deste requerimento. Algumas localidades puderam ser mapeadas 
usando o material cartográfico mencionado anteriormente para aquelas onde havia dúvida, 
recorremos à Secretaria de Planejamento e Gestão Pública de Ribeirão Preto (SEPLAN), onde 
foi possível levantar as plantas destes requerimentos aprovados28.

Desse modo, a identificação dos requerimentos para abertura de ruas, arruamentos e 
divisão em lotes, resultou nas seguintes informações: localidades aprovadas pela CMRP, 
localidades que constam nos processos arquivados pelo APHRP, e ainda os principais pontos de 
industrialização de Ribeirão Preto naquele período, como demonstrado na Figura 8.

27   Ressaltamos que embora este mapa seja datado de 1949, data posterior ao término de nosso recorte temporal, sua escolha 
se deu pela boa legibilidade das informações, em comparação a outros materiais levantados mais próximos ao período.
28   As plantas localizadas na SEPLAN foram as seguintes: Vila Formosa, Vila Giroldo, Vila Gonçalves, Vila Santa Irene, Vila 
Afonso, Vila Leopoldina, Vila Stela, Vila Balbina e Jardim das Condessas. Aquelas plantas que nos foram cedidas digitalizadas 
constam nos Anexos (5 a 12 — p.356). Porém não localizamos os desenhos de aprovação das seguintes localidades: Vila 
Rudge, Vila Santa Cecília, Jardim do Oeste e Vila Rigon — há uma hipótese desses loteamentos não terem sido executados ou 
terem sido construídos posteriormente, como o Jardim Heitor Rigon, loteado efetivamente na década de 1990.



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

59

Capítulo 1  •  Arquitetura residencial através do acervo de obras particulares

Figura 6: Mapa base de Ribeirão Preto  em 1949.

Fonte: Elaborado pela autora (2020)29. Referência: Mapa Geral da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Preto, 1949, Esc.1:10.000.

29   Auxílio no desenvolvimento gráfico: Lucas Bruno Campos.
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Figura 7: Mapa do sistema viário de Ribeirão Preto em 1949.

Fonte: Elaborado pela autora (2020)30. Referência: Mapa Geral da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Preto, 1949, Esc. 1:10.000.

30   Auxílio no desenvolvimento gráfico: Lucas Bruno Campos.
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Figura 8: Identificação dos requerimentos para abertura de ruas, arruamentos e divisão em lotes.

Fonte: Elaborado pela autora (2020)31. Referência: Mapa Geral da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Preto, 1949, Esc. 1:10.000, dados das Tabelas 3 e 4, e processos arquivados no APHRP.

31   Auxílio no desenvolvimento gráfico: Lucas Bruno Campos.
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Localizamos na cidade de Ribeirão Preto entre 1910-1933, quatro grandes indústrias: 
Companhia Eletro-Metalúrgica, Companhia Antártica Paulista, Companhia Cervejaria Paulista 
e Oficina de Trens e Vagões da Mogiana. Relacionando a abertura de ruas, arruamentos e 
divisão em lotes com estas indústrias, evidenciamos que a Companhia Eletro-Metalúrgica 
muito possivelmente incentivou a ocupação da zona norte, uma vez que no ano de 1923 — 
um ano após a inauguração da indústria —, identificamos a solicitação para abertura de ruas 
em lotes de propriedade de Francisco Orlando denominados Villa Elisa e, no ano seguinte, o 
requerimento para aprovação de planta da Villa Brasil de propriedade de Raul Portugal, ambas 
localizadas nas suas proximidades32. Silva (2006, p.93) aponta que “a Companhia se localizava 
no bairro Tanquinho, próximo ao Núcleo Colonial Antônio Prado, contribuindo para o impulso 
na urbanização destes bairros”.

Além do desenvolvimento urbano nas proximidades da Companhia Eletro-Metalúrgica, 
é notável a aprovação da Villa Virgínia, no ano de 1924, nas cercanias da Oficina de Trens e 
Vagões da Mogiana, e em relativa proximidade à Companhia Antártica Paulista e da Companhia 
Cervejaria Paulista. Próximo a essas duas indústrias de bebidas, observamos que no período já 
havia processos de construções habitacionais na Vila Giroldo e Vila Santa Irene, vilas localizadas 
em terras do antigo Núcleo Colonial Antônio Prado, nos Campos Elíseos e na Vila Formosa, no 
bairro da Vila Tibério.

No entanto, a industrialização da cidade não estava restrita a estes quatro estabelecimentos, 
o relatório estatístico da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo 
(PIZA, 1933, p.207-208) afirma que Ribeirão Preto se configurava como “centro de comércio 
de toda a região”, e contabiliza as seguintes indústrias:

uma fábrica de tecido de arame, uma fábrica de chapéu, 3 fábricas de calçados, uma 
refinação de assucar, 5 fábricas de massas alimentícias, 2 de doces, 3 moagem de 
cereais, 3 de cerveja, 3 de bebidas, uma de vassouras e escovas, 10 de moveis e 
decorações uma de mala e bolsas, 3 de arreios e sellins, uma de machinas para a 
lavoura, 2 de ladrilhos, tubos e telhas, 8 de carros e carroças, 8 de sabão, 2 de produtos 
chimicos, 4 de produtos pharmaceuticos, uma de fumos, 50 diversas, typographias, 
officinas de costura, officinas de chapéus para senhora, garagens machinas de 
beneficiar café, serrarias, olarias, 3 refinações de assucar, 2 cortumes, 2 fundições, 
uma officina de estrada de ferro, etc.

A publicação (PIZA, 1933, p.208) destaca “o primeiro estabelecimento metallurgico 
do Paiz” — se referindo à Companhia Eletro-Metalúrgica, e afirma que a cidade “é a quarta 
do Estado, vindo depois da Capital, de Campinas, e de Santos”, pontuando sua importância 
econômica, e que “nada deixa a desejar quanto ao progresso, à higiene, ao conforto e aos 
recursos”.

32   Assinalamos que para além da proximidade com as grandes indústrias da cidade, as novas localidades estavam sendo 
ocupadas, acompanhando os caminhos, ou seja, os eixos de crescimento estavam se relacionando com as estradas que saíam 
da cidade, como as estradas para Jardinópolis, Rio Pardo e Palmeira, todas em proximidade com a Villa Elisa e a Villa Brasil, 
como podemos ver na Figura 7.
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Segundo a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (IBGE, 1958, p.33-35), as bases 
da atividade econômica de Ribeirão Preto, no final da década de 1950, eram a agricultura, 
pecuária e silvicultura, e indústrias de transformação. Afirma que “Ribeirão Preto é um ativo 
centro industrial e está colocado entre os dez municípios paulistas mais importantes, quanto 
ao valor da produção”. A publicação contabiliza um total de 240 indústrias com mais de cinco 
funcionários, empregando um total de 6.500 operários. Mais de duas décadas separam nosso 
recorte temporal desde cenário, ainda assim, o valioso relato oficial do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística identifica na cidade novas e grandes indústrias, dentre as quais 
destacamos: S. A. Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo (tecidos de algodão, de “rayon”, 
de sacos); Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro (óleo alimentício); A. Muniz & Cia. 
Ltda. (artefatos de borracha); Usina Santa Lydia S.A. (açúcar); Usina Perdigão Ltda. (açúcar); 
Indústria de Calçados Castaldelli Ltda.; Fábrica Lacticínios de Borges Correia & Cia. Ltda.; 
Fábrica de Doces de João Rucian Ruiz; Frigorífico Morandi S.A.; Cerâmica de Miguel Barellari 
e Indústria de Vidros Santo Antônio Ltda.. Em relação ao comércio, a publicação afirma 
que, em 1956 foram contabilizados “1.150 estabelecimentos varejistas e 130 atacadistas”, 
sendo o principal ramo o de gêneros alimentícios que contava com 210 estabelecimentos. A 
Enciclopédia dos Municípios brasileiros (IBGE, 1958, p.36) pontua a existência de numerosos 
bairros residenciais e industriais, “denominados Alto da Cidade, Barracão, República; Campos 
Elíseos, Bosque e Vila Tibério, este último constituindo por si só, uma verdadeira cidade”.

Ao estudar a industrialização de Ribeirão Preto, em especial as pequenas indústrias, 
Marques (2018, p.77) afirma que havia um total de 266 estabelecimentos, no período entre 1910 
e 1930, divididos em dez ramos: serraria, produtos de madeira e móveis; roupas e calçados; 
alimentos; bebidas; materiais ferrosos; minerais não metálicos; produtos químicos; gráficas; 
carroças e acessórios e produtos diversos. Fazendo uma varredura na compilação de dados33 
que o autor apresenta sobre as pequenas indústrias de Ribeirão Preto, no período, chegamos a 
um número total de treze indústrias empregando quinze ou mais funcionários, sendo que dessas 
treze, onze estavam localizadas no Centro da cidade, como podemos ver no Quadro 5.

Sendo assim, com exceção da Serraria J. Corrêa Rangel, localizada à rua Tamandaré, no 
bairro dos Campos Elíseos, e da Casa São Benedito, que não teve sua localização encontrada, 
todas as outras pequenas indústrias estavam localizadas no Centro da cidade. Marques (2018, 
p.148) ao fazer o mapeamento destes estabelecimentos, destaca “o zoneamento excludente 
e elitista em Ribeirão Preto, sintetizado na dicotomia entre a zona sul rica e a norte pobre 
economicamente”.

O subúrbio, inexistente de 1870 a 1890, foi um espaço fluido e de transição, de 1891 
a 1910 rural e urbano e de 1911 a 1930 urbano, formado por bairros limítrofes e 

33   Ressaltamos que consta na pesquisa de Marques (2018), uma vasta varredura, extraindo as informações através de diversos 
documentos primários e oficiais, como: Almanaques; Livro de registro de Impostos e Profissões; Anuários Comerciais, 
Industriais e Agrícolas; entre outros, que nos possibilitou, além da contabilização destes estabelecimentos, sua identificação e 
mapeamento das localizações.
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próximos ao Centro, e antes da periferia, foi dividido conforme o poder aquisitivo 
econômico de seus moradores em duas áreas: a) pobre e excluída, formada pelos 
bairros surgidos ou não do desmembramento do Núcleo Colonial Antônio Prado 
(SILVA, 2008) nas zonas — norte (Retiro, Misericórdia, Barracão, Campos Elíseos, 
Vila Tamandaré, Tanquinho, Vila Gertrudes e Vila Schmidt); oeste (Vila Tibério); 
sudoeste (República, Vila Virginia e Vila Guanabara); b) média e abastada — leste 
(Vila Seixas); leste, ou melhor, nordeste (Vila Paulista) e sul (Vila Veludo, Parque 
Independência e Jardim das Condessas). (MARQUES, 2018, p.148)

A Figura 9 mostra que, de fato, a expansão de Ribeirão Preto não estaria restrita aos 
bairros operários, as áreas nobres também estavam em crescimento, não apenas em decorrência 
da inauguração da avenida Independência, mas também com a abertura da Villa Seixas 
localizada próxima à área central, denominada como “cidade” por algumas bibliografias, aqui 
chamaremos essa localidade de Centro

34
. Veremos adiante no item 1.3.3 (Característica dos 

projetos aprovados, p.70), que mesmo com a abertura destes novos loteamentos na zona sul, a 
maioria das casas de classe alta e palacetes ainda estavam sendo construídos no Centro.

Marques (2018, p.155) afirma que “a não efetivação de uma industrialização ribeirãopretana, 
devido as suas quatro indústrias grandes” teria deixado Ribeirão Preto “aquém” até 1930 na 
questão industrial e urbana, e aponta que a cidade se diferencia de outras do interior paulista 
“devido à sua importância dentro das atividades econômicas urbanas de Ribeirão Preto das mais 
dinâmicas no contexto paulista”. Acreditamos que o autor se refere aqui ao desenvolvimento 
do comércio e da prestação de serviços. Lopes (2011, p.101-102) ao analisar as atividades 
econômicas urbanas entre 1890-1914 afirma que, “apesar de haver pequenas alterações na 
participação de cada uma das atividades, a indústria nunca chegou a ser a principal atividade”. 
Nos dados referentes ao ano de 1914, dentro do recorte temporal desta pesquisa, que a autora

34   O recorte da espacialidade foi realizado com o apoio da bibliografia e compreende os lotes dentro do quadrilátero central 
formado pelas avenidas: Francisco Junqueira, Independência, Nove de Julho e Jerônimo Gonçalves.

Nome da Indústria Ramo Número de 
operários Endereço

Innechi Móveis de ferro 61 Rua Mariana Junqueira
Innechi Massas 60 Rua José Bonifácio

S. Miranda Veiga Serraria 50 Rua Prudente de Morais
Heitor Rigon Móveis 44 Rua Saldanha Marinho

H. Tarozzo Móveis Móveis 30 Rua Saldanha Marinho
Veludo P. Lehrão Serraria 23 Rua Tibiriçá
Diário de Notícias Jornal 22 Rua Visconde de Inhaúma
Casa São Benedito Mala e cinto 20 Não Localizado

Mazzeto Calçados 20 Rua São Sebastião
Basile Massas 18 Rua José Bonifácio

Cristófani Serraria Serraria 16 Rua Sete de Setembro
Ragazzi Calçados e chapéus 16 Rua Saldanha Marinho

J. Corrêa Rangel Serraria Serraria 16 Rua Tamandaré

Quadro 5: Listagem das pequenas indústrias de Ribeirão Preto entre 1910 – 1930 com mais de quinze  operários.

Fonte:  Marques (2018).
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Figura 9: Identificação do crescimento urbano, em especial da construção de habitações, segundo os processos 
do APHRP entre  1910-1921.

Fonte: Elaborado pela autora (2020)35. Referência: Mapa Geral da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Preto, 1949, Esc.1:10.000, dados das Tabelas 8, e processos arquivados no APHRP.

35   Auxílio no desenvolvimento gráfico: Lucas Bruno Campos.
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apresenta, observamos que o comércio representava 47,14%; os profissionais liberais 45,23% e o 
setor industrial apenas 7,63% das atividades urbanas.

Ainda assim, considerando o dado apontado anteriormente (IBGE, 1958, p.33-35) de que 
Ribeirão Preto empregava cerca de 6.500 operários na década de 1950, acreditamos que a relação 
das novas localidades que estavam sendo ocupadas com os pontos de industrialização da cidade, 
foram fator relevante para o entendimento da lógica de expansão de Ribeirão Preto daquele 
momento. Para além desta informação sentimos que nossa base de dados poderia nos fornecer 
mais, sendo assim, a fim de, sintetizar o movimento de crescimento urbano de Ribeirão Preto, 
mais especificamente o crescimento residencial urbano segundo os processos do APHRP entre 
19101933, elaboramos um mapa mostrando a espacialidade destes eixos de expansão.

Inicialmente como vimos neste capítulo, a localidade das edificações residenciais 
aprovadas para construção, reforma e ampliação foi anotada na Tabela Base de Dados através do 
campo “endereço” e “número”, sendo essas informações extraídas dos desenhos. Este endereço, 
fornecido nos processos na grande maioria dos casos, se refere ao nome da rua, sendo frequente 
também a presença do número — complemento, na década de 1920. Sendo assim, foi um esforço 
nosso o de acrescentar mais uma coluna de dados à tabela, que chamamos de “bairro”, cujo 
preenchimento se tornou possível a partir do mapeamento de aproximadamente 300 ruas e seus 
devidos bairros da cidade.

Tendo em vista que muitas ruas e localidades tiveram alterações em seus nomes contamos 
com a ajuda da cartografia (ver Anexo 04) para a localização de muitas das ruas e seus respectivos 
bairros. A bibliografia Nomenclaturas das ruas, praças, bairros e vilas de Ribeirão Preto: 
significado das denominações (Santos, 1942) também foi uma fonte de consulta primordial nesse 
processo, gerando uma extensa lista de ruas e bairros – consultar Apêndice 02 (p.341).

Vale ressaltar que, nesse trabalho de sistematização e análise, desconsideramos as 
edificações não residenciais — por não serem objeto da pesquisa —, aquelas onde não constava 
o endereço nos processos; aqueles processos que não foram localizados no acervo e, por fim, 
aqueles processos onde não foi possível a localização do endereço devido à mudança de nome 
de ruas. Desta maneira dos 3.275 processos de uso residencial e misto, coletados para a pesquisa, 
93% foram contemplados com a informação de seus respectivos “bairros”.

Para a tarefa de demonstrar os eixos de expansão da cidade, dividimos cronologicamente as 
informações nos períodos tratados nos recortes da tese (1910-1921 e 1922-1933), gerando desta 
forma dois mapas, com a espacialidade deste crescimento urbano, e duas tabelas com os números 
de processos categorizados por bairros.

No primeiro período que analisamos, entre os anos 1910-1921, como podemos ver na Tabela 
3, e no mapa da Figura 9, os processos residenciais aprovados pela instância municipal estavam 
concentrados principalmente em três localidades: Centro, Campos Elíseos e Vila Tibério, sendo 
que o número de projetos nessas localidades em relação ao montante total da pesquisa (3.275 
processos), corresponde respectivamente a 16,1%, 5,3% e 4,2%. Neste momento estão sendo 
aprovados ainda processos nos bairros: Barracão, Retiro, República, José Jaques e Vila Seixas.
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No período que se segue, entre os anos 1922-1933, é notável a expansão da cidade, 
observando a Tabela 4 e o mapa da Figura 10, o número de bairros que surgem através dos 
pedidos de aprovação para construção, reforma e ampliação de residências para o setor de Obras 
Particulares. Além dos bairros existentes no período anterior, foram acrescidas as localidades: 
Vila Elisa, Higienópolis, Vila Seixas, Jardim Sumaré, Alto da Boa Vista, Jardim Paulista, Vila 
Lobato, Vila D. Pedro, Vila Independência, Vila da Lapa, Vila Europa, Vila Paulista e Vila 
Tamandaré.

Tabela 3: Número de processos categorizados por localidade entre 1910-1921.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares 
do APHRP.

Localidade Nº de processos  (%)
Centro 527 16,1%

Campos Elíseos 173 5,3%
Vila Tibério 138 4,2%

Barracão (Ipiranga) 23 0,7%
Retiro 17 0,5%

República (Vila Virgínia) 6 0,2%
José Jaques 5 0,2%

Vila Seixas 1 0,0%

Tabela 4: Número de processos categorizados por localidade entre 1922-
1933.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com base nos dados do acervo de 
Obras Particulares do APHRP.

Localidade Nº de processos  (%)
Centro 823 25,1%

Campos Elíseos 612 18,7%
Vila Tibério 470 14,4%

Barracão (Ipiranga) 87 2,7%
República (Vila Virgínia) 62 1,9%

Retiro 33 1,0%
Vila Elisa 30 0,9%

Higienópolis 9 0,3%
Vila Seixas 7 0,2%

Jardim Sumaré 5 0,2%
Alto da Boa Vista 4 0,1%

José Jaques 4 0,1%
Jardim Paulista 3 0,1%

Vila Lobato 2 0,1%
Vila D. Pedro 2 0,1%

Vila Independência 1 0,0%
Vila da Lapa 1 0,0%
Vila Europa 1 0,0%
Vila Paulista 1 0,0%

Vila Tamandaré 1 0,0%
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Fonte: Elaborado pela autora (2020)35. Referência: Mapa Geral da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal 
de Ribeirão Preto, 1949, Esc. 1:10.000, dados da Tabela 4, e processos arquivados no APHRP.

Figura 10: Identificação do crescimento urbano, em especial da construção de habitações, segundo os processos 
do APHRP entre 1922-1933.

36   Auxílio no desenvolvimento gráfico: Lucas Bruno Campos.
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Como podemos ver na comparação entre os mapas dos períodos, é evidente que Ribeirão 
Preto mostra em processo de ocupação de novos territórios, no entanto, ao analisarmos os 
números de processos aprovados por localidades, coligidos nas tabelas apresentadas, podemos 
afirmar que as localidades: Centro, Campos Elíseos e Vila Tibério estavam em constante 
processo de adensamento, e continuam sendo as localidades com mais processos aprovados. 
Além disso, é notável também a discrepância desses volumes, ao ver que o Centro teve 823 
processos aprovados entre 1922-1933, enquanto as Vilas Independência, Lapa, Europa, Paulista 
e Tamandaré, cada uma delas, conta com apenas um processo aprovado neste período.

Sendo assim, podemos afirmar que o período analisado se trata de um momento inicial 
de expansão da cidade que tende a se intensificar de maneira vigorosa, expandindo muito sua 
malha urbana, como podemos observar no mapa viário da década de 197037, na Figura 11.

37   Optamos por mostrar a expansão da cidade no Mapa Viário Geral de Ribeirão Preto da década de 1970, por ser a cartografia 
de melhor qualidade em curto período de tempo digitalizado e disponível no APHRP, e ainda, por representar um crescimento 
acelerado, sem perder as feições da cidade da década de 1930.
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Figura 11: Mapa Viário Geral da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto em 1975.

Fonte: APHRP.
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1.3.3  Características dos projetos arquivados pelo APHRP

Tendo em vista que os objetivos da pesquisa são de aprofundar o conhecimento a respeito 
da arquitetura residencial urbana de Ribeirão Preto, se valendo da metodologia elucidada 
anteriormente, iniciamos as análises com a classificação dos projetos levantados pelo uso das 
edificações, por este ser o critério de recorte desta pesquisa. Como vimos, dentre os 4.565 
processos digitalizados, 71% das edificações referentes ao intervalo entre 1910 e 1933 são de 
uso residencial38, constituindo-se no principal material documental utilizado para a elaboração 
e fundamentação da tese (Gráfico 3). Desse número, a maior parte é de uso estritamente 
residencial — 2.964 projetos —, seguido por edifícios de uso misto, com 311.

Os demais processos são referentes a projetos de depósito, barracão e garagens (248), 
comercial (160), serviço (83), industrial (65) e institucional (59) e em 532 processos não foi 
possível identificar o uso. O problema de processos sem essa identificação é mais frequente 
nos primeiros anos, quando as pranchas de desenho eram mais simples e os cômodos não eram 
nomeados nas plantas, tendo uma percentagem muito alta até o ano de 1916, e vindo a cair pela 
metade a partir de então. Outra informação que foi possível extrair da análise quantitativa são os 
143 processos não localizados, ou seja, que não estavam na sua devida caixa, sendo descartados 
do universo de análise desta pesquisa.

Desse modo, neste contexto de 3.275 processos de edifícios de uso residencial e misto, 
a natureza das solicitações foi definida nas categorias, já mencionadas, da seguinte forma: 
construção, para propostas de novas edificações; ampliação, para o acréscimo de áreas em 
edifícios existentes; reforma para os casos de projetos em edificações existentes sem o aumento 
de área construída; e reconstrução em referência aos projetos de reconstrução de fachada que 

38   Sendo assim, todos os demais dados e informações analisadas correspondem à totalidade destes 3.275 processos residenciais.

Gráfico 3: Uso dos projetos levantados.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras 
Particulares do APHRP.
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tinham como intenção principal a mudança da estética do edifício. Na maior parte dos processos 
esta informação consta no título da prancha, ou pôde ser extraída dos desenhos que indicam as 
paredes a serem demolidas e construídas.

Podemos observar na Tabela 5 que, do universo de 3.275 processos de uso residencial e 
misto, 2.708 solicitam a construção de novas edificações, ou seja, 82%. O número é seguido por 
projetos de ampliação e de reforma. Depois do ano de 1921, o número de projetos de ampliação 
aumenta consideravelmente, e se trata geralmente de acréscimo de banheiros, cozinhas e áreas 
de serviço.

Como demonstramos anteriormente, além dos dados de uso e solicitação fez parte da 
nossa Tabela Base de Dados, o campo “endereço” que nos possibilitou o entendimento de quais 
eram os bairros mais presentes nos processos de aprovação para casas daquele período. Desta 
maneira, vimos nas Tabelas 3 e 4 (p.66) que os bairros onde registraram o maior número de 
processos aprovados entre 1910 e 1933 foram: Centro, Campos Elíseos e Vila Tibério. Além 
desta constatação, o campo “endereço” nos permitiu afirmar que, dentre as dez ruas com maior 
número de aprovação, oito estão no Centro — sendo as ruas: Prudente de Moraes, Saldanha 
Marinho, Américo Brasiliense, Florêncio de Abreu, Capitão Salomão, Garibaldi, Barão do 
Amazonas e São Sebastião —, e duas no bairro dos Campos Elíseos –, sendo a avenida da 
Saudade e a rua Minas —, como podemos ver no Gráfico 4, que nos indica o nome da rua e seu 
respectivo número de processos aprovados no período.

Outro dado que também pôde ser retirado dos processos, foi o nome dos proprietários 
que estavam requerendo aprovação para construção, reforma ou ampliação. Dentre estes, 
constatamos que os dez nomes mais frequentes nos processos habitacionais, entre 1910 e 1933, 
têm pelo menos dez processos aprovados, cada um. Como podemos ver no Gráfico 5, os nomes 
mais recorrentes foram: Jarbas de Alcântra, Pedro Giroto, Antônio Nifossi, Joaquim Dias 
Tavares, João Temporini, Dr. Bittencurt, Olívio José Pires, Vicente Vicari, Augusto Guimarães 
e Francisco Spanó. Essa análise nos permite acreditar que, estes proprietários poderiam ser 
possíveis investidores da construção civil, edificando casas para vender ou alugar.

Até esse momento tratamos informações extraídas dos projetos habitacionais, para além 
destas, podemos ainda sistematizar as variáveis interpretadas que são fruto da análise desta 

Tabela 5: Tipo de solicitação dos projetos aprovados.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de 
Obras Particulares do APHRP.

Solicitação Nº de processos
Construção 2.708
Ampliação 431
Reforma 125

Reconstrução 11
Total 3.275
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pesquisa, como a questão da implantação dessas casas. Dentre os processos de edifícios de uso 
misto e residencial, a implantação mais frequente é a solta no lote, 882 processos, ou seja, 27% 
do total analisado no intervalo de 1910 e 1933. No entanto, quando organizamos os dados de 
implantação por ano, como podemos observar no Gráfico 6, é possível afirmar que esse tipo de 
implantação só passa a ser frequente no ano de 1922, se tornando predominante nos próximos 
anos, e chegando a 47% das edificações no ano de 1930. É muito provável que a implantação 
esteja relacionada diretamente às exigências da legislação, em especial ao Código de Posturas 
de 1921.

No intervalo entre 1910 e 1921, as implantações mais frequentes são de edificações com 
1 recuo lateral, ou geminada. No ano de 1913, por exemplo, 28% dos processos se refere a 
edificações com 1 recuo lateral e 31% de implantações geminadas, sendo as edificações soltas 
no lote correspondentes a apenas 1% dos processos.

Gráfico 4: Ruas com maior número de processos residenciais aprovados (1910-1933).

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.

Gráfico 5: Proprietários com maior número de processos residenciais aprovados (1910-1933).

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.
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Seguindo a proposta da tese, vamos analisar as características arquitetônicas dos processos 
— inclusive sobre a implantação — nos capítulos 3 e 4, no entanto é necessária aqui uma 
explicação sobre o conceito adotado para a definição da casa geminada. Para Corona e Lemos 
(1972, p.239), geminado “diz-se de duas casas encostadas uma na outra, em geral com parede 
central de meiação”, sendo que geminar “seria o ato de duplicar usando ligação”. Adotamos 
esse critério e consideramos casa geminada todos projetos que apresentam duas edificações 
unidas por uma parede central e que, frequentemente, têm a planta espelhada e dividem o 
mesmo telhado. Desta maneira analisando os projetos de uso residencial e misto do período 
entre 1910 e 1933, sistematizamos 521 processos com casas geminadas, contudo, dentro deste 
grupo existem variações de como estes edifícios geminados estão implantados no lote. Podemos 
categorizar sete subgrupos de implantação, dentre as casas geminadas que ilustramos na Figura 
12, por ordem de maior incidência: geminadas com 1 recuo lateral (66%), geminadas com 1 
recuo lateral e frontal (26%), geminadas com 1 recuo lateral e de esquina (3%), geminadas sem 
recuos (2%), geminadas de fundo de lote (2%), geminadas com recuo frontal parcial (1%) e 
geminadas com recuo frontal parcial e um recuo lateral (1%).

Em nossas bases de dados, usamos a categoria de volumetria para tratar informações 
referentes ao gabarito das edificações, ou seja, consideramos as variações volumétricas restritas 
à altura. Isso nos permitiu afirmar uma predominante horizontalidade urbana no período, 
uma vez que foi localizado apenas um processo com três andares, e os sobrados representam 
apenas 4% de todos os processos aprovados. As edificações de uso residencial e misto eram 
predominantemente térreas, representando 95% dos processos aprovados, como podemos 
observar na Tabela 6. Os 136 sobrados, divididos entre regulares ou irregulares, se tratam 
principalmente de casas de classe alta e palacetes. Quando são de uso misto, geralmente se 
organizam espacialmente de modo a manter comércio no pavimento inferior e residencial no 
pavimento superior.

Gráfico 6: Implantação por ano.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.
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Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.

Figura 12: Esquema de implantação das casas geminadas.
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Conforme já dissemos, os processos dos primeiros anos do acervo continham poucas 
informações gráficas. Os desenhos eram bem simplificados, sendo que na maioria dos casos não 
constavam detalhamentos, inclusive sem informar qualquer tipo de dimensão e especificação 
de cômodos. Isso influiu na análise das tipologias programáticas, uma vez que nos primeiros 
anos boa parte teve que ser classificada como “não identificado”, devido à ausência de dados 
sobre a descriminação do uso de cada cômodo. Sendo assim, dos 3.275 processos, 32% não 
teve seu uso identificado. Dentre as edificações classificáveis, a maior parte, representada 
por 1.016 processos, ou 31%, corresponde a casas populares, seguidas pelas casas de padrão 
médio com 696 processos, ou 21%, e as casas de padrão mínimo com 393 processos, ou 12%. 
As casas de padrão alto e os palacetes representam muito pouco entre os projetos levantados, 
correspondendo juntos a apenas 3% da totalidade de processos analisados, como podemos 
observar no Gráfico 7.

Além de possibilitar a leitura das características de uso, solicitação, endereço, proprietário, 
implantação, volumetria, tipologia programática e intenção plástica — além da questão dos 
profissionais que será tratada no capítulo 2 —, nossa Tabela Base de Dados, nos possibilitou 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.

Gráfico 7: Tipologia programática dos projetos levantados.

Tabela 6: Tipo de solicitação dos projetos aprovados.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de 
Obras Particulares do APHRP.

Volumetria Nº de processos
Térrea 3.126

Térrea com porão 71
Sobrado irregular 65
Sobrado regular 12

3 pavimentos 1
Total 3.275
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também, o cruzamento destas informações39. A primeira possibilidade que exploramos, 
com o objetivo de compreender as características dos processos residenciais aprovados, foi 
o cruzamento dos dados da tipologia programática com a implantação destas casas. Como 
podemos ver na Tabela 7, dividimos essa análise nos dois recortes temporais, sendo eles entre 
1910-1921 e 1922-1933.

No primeiro recorte que estabelecemos, entre 1910-1921, observamos que as casas 
populares e mínimas tinham a predominância de implantação geminada, enquanto as de padrão 
médio, além de geminadas, apresentavam a mesma quantidade de implantação com 1 recuo 
lateral. As casas de padrão alto, por sua vez, tinham o predomínio de 2 recuos laterais, e os 
palacetes já eram caracterizados pela implantação solta no lote. Como vimos no Gráfico 5, o 
nosso segundo recorte, entre 1922-1933, é caracterizado pelas edificações soltas no lote, e aqui, 
especificando as tipologias programáticas, podemos notar que essa característica é igual em 
todas as tipologias estudadas; diferente, portanto, do que acontece no primeiro momento.

Para compreender o processo de crescimento da cidade, acrescentamos às variáveis 
interpretadas da nossa Tabela Base de Dados o campo Bairro, como vimos anteriormente. Com 
essa sistematização, foi possível compreender e afirmar de maneira pragmática, em que bairros 
estavam sendo construídos o palacete, a casa de padrão alto e médio, e a casa popular e mínima. 
Usamos para tal análise, as seis localidades, com maior número de aprovação: Centro, Campos 
Elíseos, Vila Tibério, Barracão, República e Retiro — por expressarem uma quantidade relevante 
para análise —, que vimos anteriormente na Tabela 4 (número de processos categorizados por 

39   Para viabilizar a leitura destes cruzamentos de dados, descartamos aqueles processos onde não houve a possibilidade 
de extrair e/ou de interpretar as características analisadas. Trabalhamos com as informações mais relevantes que retratam a 
predominância da natureza destas casas, sendo assim, a totalidade de 100% das tabelas, fruto de cruzamento de dados se refere 
à totalidade das informações de possível análise. O mesmo pode ser considerado nas Tabelas 14, 15 e 16, discutidas a seguir.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.

Gráfico 8: Tipologia programática por ano.
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bairro entre 1922-1933, p.66), a caracterização da tipologia arquitetônica, e os dois períodos 
estabelecidos pela pesquisa (1910-1921 / 1922-1933).

Como podemos constatar na Tabela 840, o Centro concentrava praticamente todos os 
palacetes de Ribeirão Preto, nos dois períodos da nossa pesquisa, com exceção de um, aprovado 
para construção nos Campos Elíseos41, e situava ainda quase a totalidade de casas de padrão 
alto, sendo quinze processos no primeiro período e 46 processos no período consecutivo. 
Ainda assim, ao organizarmos a situação pelos bairros podemos notar que a predominância 
de tipologia programática no bairro Centro é de casas de padrão médio (com 54% no primeiro 
período e 42% no segundo período).

40   Ressaltamos, mais uma vez que, a Tabela 10 contabiliza os processos em que foram identificados os bairros, somados aos 
que tiveram a leitura da caracterização de tipologia arquitetônica possível em planta, de acordo com nossos critérios adotados 
no item 1.2 deste capítulo (Metodologia de pesquisa, p.36). Sendo assim, a relevância desta sistematização não está na soma 
total destas habitações.
41   Processo nº 16 de 1924, situado na rua Liberdade nº 36.

1910-1921 1922-1933
Nº de processos (%) Nº de processos (%)

Casa de padrão alto
1 recuo lateral 5 31% 6 14%

2 recuos laterais 6 38% 2 5%
Geminada 2 13% 4 10%

Solta no lote 3 19% 30 71%
Casa de padrão médio

1 recuo lateral 35 33% 76 20%

2 recuos laterais 34 32% 79 20%

Geminada 35 33% 56 14%
Solta no lote 3 3% 178 46%

Casa mínima
1 recuo lateral 16 22% 8 4%

2 recuos laterais 1 1% 6 3%
Geminada 56 76% 79 38%

Solta no lote 1 1% 117 56%
Casa popular

1 recuo lateral 19 37% 46 7%
2 recuos laterais 7 14% 62 9%

Geminada 21 41% 127 19%
Solta no lote 4 8% 429 65%

Palacete
2 recuos laterais 1 14% 1 3%

Solta no lote 6 86% 28 97%

Tabela 7: Cruzamento de dados: Tipologia programática e implantação.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.
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A predominância no bairro Campos Elíseos, está nas casas de padrão médio (com 30% no 
primeiro período42, e popular (com 61%) no segundo período. Já na Vila Tibério, no primeiro 
período, observamos uma predominância de casas mínimas (com 49%), e no segundo momento, 
assim como nos Campos Elíseos, as casas aprovadas eram majoritariamente casas populares 
(com 52%). O mesmo acontece com o bairro Barracão, com 57% de casas mínimas no primeiro 
período e 69% de casas populares no período seguinte.

Nos bairros República e Retiro, pudemos observar anteriormente que, o número de 

42   Lembramos que no primeiro período nos registramos um baixo número de processos onde foi possível a identificação da 
tipologia programática em função da ausência de informações nas plantas. Sendo assim, as casas de padrão médio podem ter 
se destacado nesse momento por se caracterizarem como desenhos mais elaborados, trazendo mais informações, como por 
exemplo, nome dos cômodos, que nos permitiu sistematizá-los com a ajuda da metodologia desta pesquisa.

1910-1921 1922-1933
Nº de processos (%) Nº de processos (%)

Centro
Palacete 6 4% 23 4%

Casa de padrão alto 15 9% 46 7%
Casa de padrão médio 90 54% 270 42%

Casa popular 34 20% 231 36%
Casa mínima 23 14% 67 11%

Campos Elísios
Palacete 0 0% 1 0%

Casa de padrão alto 0 0% 5 1%
Casa de padrão médio 16 37% 108 21%

Casa popular 13 30% 320 61%
Casa mínima 14 33% 89 17%

Vila Tibério
Casa de padrão médio 16 31% 98 24%

Casa popular 10 20% 215 52%
Casa mínima 25 49% 97 24%

Barracão (Ipiranga)
Casa de padrão médio 2 29% 16 21%

Casa popular 1 14% 52 69%
Casa mínima 4 57% 7 9%

Barracão (Vila Virgínia)
Casa de padrão médio 0 0% 11 22%

Casa popular 0 0% 27 53%
Casa mínima 0 0% 13 25%

Retiro
Casa de padrão médio 2 40% 9 33%

Casa popular 2 40% 14 52%
Casa mínima 1 20% 4 15%

Tabela 8: Cruzamento de dados: Bairro e tipologia programática.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.
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processos aprovados é inferior ao verificado nos bairros Centro, Campos Elíseos e Vila Tibério, 
e quando acrescentamos o filtro de processos, onde foi possível a identificação da tipologia 
programática, os números não passam de algumas dezenas. Na República, no primeiro 
período, não foi possível identificar nenhum processo; e no segundo período, notamos uma 
predominância de casas populares (com 27 exemplares), seguido de casas mínimas (com treze 
exemplares). No bairro Retiro, por sua vez, as casas de padrão médio e popular são maioria 
(mesmo com apenas dois exemplares) no primeiro período; e no segundo período são as casas 
populares (com catorze exemplares). Ao final desta extensa etapa, cheia de dados, número e 
tabelas, nos questionamos sobre, em resumo, o que podemos extrair a respeito dos perfis dessas 
habitações? A verdade é que este caminho, quase estatístico, em meio a um estudo arquitetônico, 
nos mostrou que 71% das edificações aprovadas no período eram de uso residencial, sendo 95% 
de edificações térreas, e 81% solicitações para novas construções que estavam sendo projetadas 
maioritariamente em três localidades, sendo elas: Centro, Campos Elíseos e Vila Tibério.

Interpretar as variáveis também nos permitiu averiguar que entre 1910-1921 a implantação 
era predominantemente formada por casas com 1 recuo lateral ou geminada, tendência que foi 
gradativamente dando lugar às casas soltas no lote, que entre 1922-1933 representou a maioria 
dos processos aprovados, chegando a representar 47% da implantação das casas aprovadas no 
ano de 1930. As casas populares contribuem com 31% — a maioria da tipologia programática 
destas casas —, seguidas das casas de padrão médio com 21% da totalidade destes processos.

Com o cruzamento de dados, elucidamos que as casas de implantação geminada, no 
período 1910-1921, estavam concentradas nas tipologias de casa popular e mínima, enquanto 
as casas de padrão médio e alto, reuniam a maioria de implantações com 1 recuo lateral, ou seja, 
existia uma discrepância entre as implantações de acordo com as tipologias programáticas, fato 
que após 1922 deixa de acontecer, uma vez que todas as tipologias programáticas apresentavam 
a mesma tendência de casas construídas soltas no lote.

Ao mapear estas habitações em seus devidos bairros, afirmamos que o Centro, além de 
representar a maior parte dos processos aprovados, mostra também o predomínio de moradas 
das camadas mais altas da sociedade, localizando praticamente todos os palacetes construídos 
durante nosso recorte temporal e com 48% dos processos aprovados no bairro de casas de padrão 
médio. Encerrado esse processo de análise, constatamos que o estudo destas características 
nos possibilitou cumprir parte dos objetivos desta pesquisa, especialmente no que se refere ao 
conhecimento e reconhecimento das casas que estavam sendo aprovadas para a construção, 
reforma e ampliação entre 1910 e 1933, em Ribeirão Preto.
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2.1  Assinaturas identificadas no APHRP

As assinaturas identificadas nos processos levantados no APHRP representam os 
profissionais responsáveis pelos projetos e construção de casas na cidade e as consideramos 
fundamentais para a leitura da arquitetura que estava sendo praticada naquele período. Além de 
identificá-los, a investigação incluiu dados sobre suas origens, formação profissional e histórico 
de atuação, tema central deste capítulo.

Com o objetivo de constatar quem foram os profissionais atuantes na construção 
da cidade, partimos inicialmente da compilação de assinaturas encontradas nos desenhos 
levantados. Do nosso universo de 3.275 processos de uso residencial e misto aprovados para 
construção, reforma ou ampliação, em 2.076 deles foi possível a identificação da assinatura de 
autoria de projeto, ou de responsabilidade técnica, resultando em 143 nomes43 que assinaram 
como engenheiros, arquitetos, construtores e desenhistas. Destes profissionais, alguns foram 
responsáveis por poucos projetos, enquanto apenas quinze destes nomes representam 60% dos 
processos levantados, conforme podemos observar na Tabela 9, que mostra, além do número 
de projetos, a forma pela qual o profissional se identificava no momento da assinatura44.

Buscando responder ao questionamento da tese sobre quem foram os profissionais atuantes 
na cidade, naquele período, recorremos a outros materiais localizados no APHRP, visando 
esgotar esse acervo como fonte de informação. Além dos processos propriamente ditos, outro 
material consultado que foi valioso e está catalogado no Fundo Câmara Municipal, Tributação 
são os livros de Registros de Impostos sobre Comercio, Industria, Profissões e Produção de 
Café, como podemos ver no Quadro 6. Foi possível o levantamento dessa documentação do 
período, entre 1910 e 1933, sendo que os registros referentes aos anos 1913 e 1914, 1919 
e 1920 estão encadernados, enquanto os demais anos se apresentam em folhas avulsas45. A 
documentação nos permitiu a identificação do nome do contribuinte, a profissão e o endereço, 
além do valor dos impostos pagos.

43   Para relação completa de todos os profissionais identificados nos processos arquivados no APHRP, consultar Apêndice 
03, p.343).
44   Importante acrescentar que para a compilação dos dados foi necessário relevar as divergências na grafia dos nomes, 
considerando que as assinaturas com abreviações, tradução nos nomes de estrangeiros e grafias distintas pertenciam ao mesmo 
profissional. Por exemplo: Baudilio Domingues assina os projetos de diversas maneiras ao longo dos anos (B. Domingues, B. 
Domingues e Co., B. Domingues e Cia., além de Baudilio Domingues); ou ainda, Pedro Giroto e Pedro Girotto. O critério que 
norteou nosso uso de assinaturas foi quantitativo, ou seja, optamos por escolher a grafia que apareceu mais vezes.
45   Pela encadernação sequencial dos anos 1913-1914 e 1919-1920, e ainda, capa oficial da Câmara Municipal, com número 
de série, acreditamos serem estes os livros originais de registro, oferecendo menos riscos quanto a perda ou extravio em 
comparação às folhas avulsas dos demais anos.
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Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.

Tabela 9: Profissionais mais atuantes em Ribeirão Preto entre 1910 e 1933, segundo número 
de processos identificados no acervo de Obras Partticulares do APHRP.

Nome Assinatura N° de processos
Baudilio Domigues Architecto e Constructor 733
Cícero Martins Brandão Architecto e Constructor 258
Antônio Ristori Constructor 160
Guilherme Rosada Architecto e Constructor 117
Raphael Schettini Engenheiro Civil 97
Paschoal de Vicenzo Architecto e Constructor 90
Pedro Girotto Constructor 78
Antônio Soares Rômeo Engenheiro Civil 75
Aristides Finotti Architecto e Constructor 69
Ernesto Terreri Architecto e Constructor 60
Leandro Dupré Engenheiro Civil 58
Alexandre Setti Constructor 51
Renato A. Cameline Engenheiro Civil 45
Nicolau Terreri Constructor 43
Severiano Alvares Engenheiro Civil 41

Total  1975

Quadro 6: Profissionais contribuintes registrados nos livros de Impostos sobre Comércio, Indústria, Profissões e 
Produção de Café pela Câmara Municipal.

Nome Profissão Período

Afonso Geribello Engenheiro 1913
Alexandre Setti Constructor 1932, 1933
Álvaro Costa Couto Engenheiro 1930
André Hypólito Engenheiro 1910
Annunciato Gallo Constructor 1912, 1914
Antônio Ristori Constructor 1928

Antônio Soares Rômeo Engenheiro 1913, 1914, 1915, 
1928, 1929

Antônio Spanó Constructor 1913, 1914
Antônio Terreri Constructor 1913, 1914

Aristides Finoti Constructor 1913, 1914, 1927, 
1928

Baudílio Domingues Constructor 1929
Beuvenuto Bartello Constructor 1927
Carlos Barberi Architecto 1920
Cícero Martins Constructor 1927, 1928
Daniel Kujawski Architecto 1913, 1914, 1915
Danilo Clemente Engenheiro 1930
Edgar Schaldres Engenheiro 1930
Ernesto Terreri Constructor 1913, 1914
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Euclydes Palma Guião Engenheiro 1933

Francisco Mario Guilhote Constructor 1914, 1916, 1920, 
1921

Gallo e Filho Architecto 1913

Giacomo de Giacomo Empreiteiro 1917, 1918, 1920, 
1922, 1923

Guilherme Rozada Architecto 1929
H. G. Pujol Junior Constructor 1929
Hugo Carl Engenheiro 1933
Humberto di Pace Constructor 1929
João Castelli Constructor 1924, 1927
João de Andréa Constructor 1913, 1914, 1931
João Pacagnelli Constructor 1913
João SalomeGueiroga Engenheiro 1914, 1920
Joaquim Gervasio dos Santos Constructor 1928

José Campanelli Constructor 1919, 1920, 1924, 
1928

José Dompietro Constructor 1928
José Henrique Duarte Engenheiro 1912
José Micheletto Constructor 1928
José Soares Constructor 1928
José Tofolli Engenheiro 1913, 1914
Junqueira Valle Engenheiros Constructores 1924
Lindemberg Alves Assumpção Engenheiros Constructores 1927
Luis Zamboni Constructor 1914
Luiz Bombonato Constructor 1928
Luiz Paioni Constructor 1928
Mariano Scaponi Engenheiro 1930
Mário Souto Engenheiro 1912
Nicolau Terrerri Constructor 1928

Paschoal di Vincenzo Constructor 1926, 1927, 1928, 
1929, 1930, 1933

Pedro Giroto Constructor 1922, 1929
Pharmagione Engenheiro 1926
Primo Lenharo Constructor 1928
Rafael Schettini Engenheiro 1931
Sampaio Couto Constructor 1928
Severiano Alvares Engenheiro 1928
Tobias de Castro Constructor 1913, 1914
Vicente LoGiudice Empreiteiro 1913, 1914

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do Registro de Impostos sobre Comércio, Indústria, 
Profissões e Produção de Café, arquivado no APHRP.
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Outro material pesquisado foi a pasta do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
(CREA), arquivada no APHRP46. Nessa documentação foram localizados documentos de 
grande importância para a tese como, por exemplo, a Circular, emitida em 7 de dezembro de 
1935, para o Prefeito Municipal que solicita o cumprimento ao Decreto estadual nº 7.243 de 27 
de junho de 1935 no seu Art. 2º:

Art, 2º As Prefeituras Municipaes, além dos elementos a que alludem o artigo e 
paragrapho anteriores, deverão remetter ao Conselho Regional citado em 31 de 
dezembro de cada anno, uma relação completa de todos os municipes que licenciados 
ou não, diplomados ou não, tenham pago, no exercício que nesse dia encerre, imposto 
de indústria e profissão, como engenheiro, architecto, agrimensor, constructor, 
architecto-constructor e agrônomo. (RIBEIRÃO PRETO, 1935)

Anexo ao pedido, localizamos em papel almaço branco a relação referente aos anos de 
1933, 1934 e 1935, que seria a provável resposta da solicitação, que podemos ver no Quadro 7.

Ainda no APHRP, consultamos o Almanach Ilustrado de Ribeirão Preto, do ano de 
1913, único exemplar de almanaque da cidade dentro do nosso recorte temporal disponível 
no acervo. A publicação traz diversas informações de Ribeirão Preto, focando principalmente 
nas fazendas de café, e nos cafeicultores. Sobre os profissionais, faz uma pequena listagem, 
entre eles, engenheiros, empreiteiros e construtores. Constam como engenheiros, José Henrique 
Duarte, José Tofolli e Afonso Geribello, que aparecem apenas uma única vez nos processos do 
nosso levantamento no acervo de Obras Particulares. Como empreiteiros e construtores estão 
Thomaz Terreri e Filho, Anunciato Gallo, Vicente LoGiudice, Lourenço Melizani e Vicente de 
Bonis, nomes muito frequentes nos documentos do ano de 1913, e outros inexistentes no nosso 
levantamento, que são o caso de Antônio Caetano, João Andrea e Vicente Lourenço47.

46   Mais adiante falaremos do arquivo próprio do CREA-SP, localizado na cidade de São Paulo (consultado em junho de 2019, 
na rua Nestor Pestana, 87, Consolação). Aqui, nos referimos à documentação arquivada no APHRP, composta principalmente 
por correspondências trocadas entre a Prefeitura Municipal e o órgão.
47   Uma das possibilidades — pelo fato destes nomes não aparecerem em nosso levantamento —, é de havermos constatado um 
número significativo de projetos aprovados até a década de 1920 sem assinaturas, portanto, nos impedindo o reconhecimento da 

Quadro 7:  Relação emitida pela Prefeitura Municipal dos profissionais contribuintes de imposto para o 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).

Nome Profissão Período

Alexandre Setti Construtor 1933, 1934, 1935
Álvaro Costa Couto Engenheiro 1933, 1934
Antônio Lambroni Construtor 1933
Antônio Ristori Construtor 1933, 1934,1935
Antônio Sette Construtor 1933
Antônio Soares Rômeo Engenheiro 1933
Antônio Zambroni Construtor 1934

Baudilio Domingues Architecto construtor 1934, 1935

Décio Viccari Construtor 1935
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O cruzamento destas fontes documentais nos permitiu uma compilação de profissionais, 
onde foi possível identificar nomes conhecidos na cidade, como o do engenheiro Antônio 
Soares Rômeo, mas a maior parte dos profissionais é desconhecida pela história da cidade de 
Ribeirão Preto. Tal fato pode ser atestado uma vez que, dentre os 143 nomes identificados nos 
projetos, com autoria de projeto e/ou responsabilidade pela execução da obra, apenas cinco 
foram prestigiados em nomes de rua da cidade de Ribeirão Preto48. Dentre eles, destacamos os 
engenheiros Dário Guedes e Álvaro Costa Couto — que pesa na sua biografia o fato de ser um 
dos fundadores do Rotary Clube de Ribeirão Preto, além de ter sido importante profissional da 
construção civil —, os construtores italianos, Antônio Gallo e Antônio Ristori e o alemão Daniel 
Kujawski. Buscamos também os proprietários que tiveram seus nomes reconhecidos em ruas 
de Ribeirão Preto. Foram localizados 26 nomes, dentre eles personalidades que acumularam 
outras atribuições de destaque, como prefeitos, cafeicultores, comerciantes e advogados, como 
veremos  adiante.

O objetivo do desdobramento desse capítulo que desenvolvemos a seguir é o conhecimento 
— e reconhecimento — desses profissionais, a fim de compreender o perfil dos construtores 
no período. Para esta etapa, buscamos principalmente as informações sobre a origem do 
profissional, comprovação da titulação e atuação no mercado de construções da cidade, através 
do cruzamento de fontes documentais (algumas já mencionadas) assim discriminadas: carteiras 

autoria de projeto e/ou responsabilidade de obra nesses casos. Quanto aos engenheiros citados, consideramos que esse resultado 
tão insignificante na aprovação de projetos residenciais é um indício de que poderiam atuar de forma mais relevante em outras 
áreas da engenharia civil como, por exemplo, obras institucionais, públicas, etc.
48   O levantamento do nome de ruas foi possível seguindo a bibliografia ROSA, L. R. O.; REGISTRO, T. C. Ruas e Caminhos: 
um passeio pela história de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Padre Feijó, 2007.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados da pasta do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, 
arquivada no APHRP.

Ernesto Terreri Architecto construtor 1934

Euclydes Palma Guião Engenheiro 1933
Guilherme Rosada Construtor 1933, 1934, 1935
Hugo Carl Engenheiro 1933
João de Andrea Construtor 1933
João Garcia Construtor 1934
Joaquim Gervasio Santos Construtor 1934, 1935
José Campanello Construtor 1934
José Castello Construtor 1933, 1934
José Dompietro Construtor 1933, 1934, 1935
Nicolau Terreri e irmão Construtor e Architectos 1933, 1934, 1935
Paschoal de Vincenzo Architecto construtor 1933, 1934
Pedro Girotto Construtor 1934, 1935
Raphael Schetini Architecto 1933, 1934, 1935
Renato Camerini Engenheiro 1934
Terreri e de Vincenzo Construtor e Architectos 1935
Vicente Lenharo Construtor 1934
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da Diretoria do Serviço de Trânsito49, relatórios e fichas de registro oficial do CREA50, matrícula 
e requerimentos do Arquivo Histórico da Escola Politécnica (AHEP-USP), anuários e listas de 
formandos das instituições de ensino (Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, Escola 
Politécnica, Mackenzie College51 e Escola de Belas Artes de São Paulo), livro de Registro da 
Hospedaria de Imigrantes, jornais da época (entre eles aqueles arquivados no APHRP e os 
digitalizados pela Hemeroteca Digital), e informações oriundas de referências bibliográficas 
pertinentes ao tema.

2.2  Licenciados ou diplomados? Os registros oficiais do CREA

Rios Filho (1956, p.9-11 apud Ficher, 2005, p.178) ao estudar o processo de consolidação 
da profissão de engenheiro e arquiteto afirma que a luta pelo espaço de atuação profissional 
entre os engenheiros, que tinham o diploma, e os práticos teve início em 1886 com a solicitação 
por parte do Instituto Politécnico Brasileiro para que “dê ao engenheiro o prestígio, e a 
força moral indispensáveis, garantindo-o por meio de disposições legais, que impeçam a 
concorrência, em terreno igual, de indivíduos sem a mínima habilitação técnica”. Ou seja, esse 
documento formalizou por parte dos diplomados a pressão para que se limitasse o exercício 
profissional apenas aos portadores de diplomas. Ainda segundo Ficher (2005, p.178-189), o 
Instituto de Engenharia (fundado em 1916) e o Instituto Brasileiro de Arquitetos (em 1921) — 
posteriormente associado ao Instituto Central de Arquitetos que viria a ser renomeado como 
Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, em 1935 — ambos seriam importantes no embate pela 
regulamentação do exercício da profissão, tendo como desdobramento uma série de leis a 
respeito do tema, incluindo a Lei Estadual n. 2.022, de 1924, e a Lei Municipal n. 2.986, de 
1926.

Nas publicações do Boletim do Instituto de Engenharia, da década de 1920 e início dos 
anos 1930, é possível acompanhar uma série de reivindicações por parte dos profissionais 
para que a profissão fosse regulamentada por lei, em especial na coluna Movimento Social, 
apresentada ao final de cada fascículo. A matéria em comemoração à Lei Estadual n. 2.022 de 
1924, “O Exercício Legal da Engenharia”, traz o discurso de Alexandre Albuquerque, entre 
outros, sobre a promulgação:

A regulamentação do exercício de engenharia, interessa mais à sociedade em que 
vivemos, do que a nós engenheiros diplomados. É tão vasta a nossa missão, é tão 
grande o campo de nossa atividade, que a existência de algumas centenas de « curiosos 
» em nada prejudica o interesse particular de cada um de nós. Haja engenheiros, que 
serviço não lhes faltará no dadivoso solo de S. Paulo.
Não pese, portanto, sobre nós, os dirigentes da classe, a responsabilidade de querer 

49   Documentação localizada no APHRP.
50   Para transcrição do Livro de Registro na íntegra (consultar Apêndice 04, página 346).
51   Para transcrição dos anuários do Mackenzie College e lista de profissionais formados pela instituição entre os anos 1913 e 
1929 (consultar Apêndice 01, página 337).
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tirar o pão daqueles que trabalham, para que seja maior a nossa ração. Batemo-
nos por uma questão de princípios e de justiça; querermos que sobre nós caiam as 
responsabilidades tanto de nossas victorias, como de nossos erros. (CAMPOS; LOBO; 
SANTOS; 1924, p.31-17)

Nesse trecho do discurso em defesa de sua classe profissional, Albuquerque demonstra 
como o cerco se fechava para os não diplomados e as medidas impostas colaboravam muito para 
isso. A legislação vigente, até o final da década de 1920, permitia o reconhecimento profissional 
para os titulados estrangeiros — que validassem seus diplomas em solo brasileiro — para os 
que estivessem em cargo público, e ainda permitia o registro, e licença de empreiteiros que 
mediante prova de competência, e execução de obras por um período não inferior a três anos. 
Entretanto, os esforços pela regularização da profissão, por parte dos diplomados, ficaram cada 
vez mais incisivos após esse período, era necessário: “garantir por lei a exclusão dos construtores 
práticos do mercado de trabalho através da valorização do diploma” (FICHER, 2005, p.180).

O embate no campo profissional iria desaguar na norma “que representou a ultimada 
vitória do corporativismo”: o Decreto Federal n. 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que 
protegeu o título acadêmico, restringindo o exercício da profissão aos portadores de diploma, 
e “ainda que reconhecesse a figura dos não-diplomados e garantisse algo de seus direitos 
adquiridos, determinava medidas discricionárias muito fortes” (FICHER, 2005, p.188-189).

O Art. 3º deste do Decreto Federal nº 23.569 é o que reconhece a atuação dos não 
diplomados, contudo, de forma restrita e prevendo ainda que fosse provado o exercício da 
função até a data da publicação do decreto, podendo o profissional perder a licença em caso de 
não pagamento, ou por erro técnico.

Art. 3º — É garantido o exercício de suas funções, dentro dos limites das respectivas 
licenças e circunscrições, aos arquitetos, arquitetos-construtores, construtores e 
agrimensores que, não diplomados, mas licenciados pelos Estados e Distrito Federal, 
provarem, com as competentes licenças, o exercício das mesmas funções à data da 
publicação deste Decreto, sem notas que os desabonem, a critério do Conselho de 
Engenharia e Arquitetura.
§ Parágrafo único — Os profissionais de que trata este Artigo perderão o direito 
às licenças se deixarem de pagar os respectivos impostos durante um ano, ou se 
cometerem erros técnicos ou atos desabonadores, devidamente apurados pelo 
Conselho de Engenharia e Arquitetura. (BRASIL, 1933)

Segundo Pareto Junior (2016, p.178-179), após a regulamentação federal da profissão, 
a terminologia e atribuição entre os profissionais (arquitetos, engenheiros e construtores) se 
diferenciam e “submetem os não diplomados à obediência passiva”. O autor afirma que:

A linha da distinção é finalmente traçada. Aos construtores cabe a perícia do mestre 
de obras e nada mais. Não é difícil perceber que foi a partir desse tipo de celeuma 
que a figura do mestre de obras, chamada de boçal desde os primeiros diplomados da 
Escola Politécnica, foi aos poucos submetida ao escrutínio da moralidade e ao crivo 
do insulto. “Curiosos sem preparo” e de “mau gosto”; “mestres sem escrúpulos” e 
“criminosos”. A moralização do debate foi crucial para o discurso da autoridade. Não 
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é de surpreender que daí em diante o recrudescimento do moralismo e do juízo de 
valor fossem sentidos em todas as escolas de ensino superior, principalmente depois 
do triunfo do movimento moderno. Os “sábios” pareciam ignorar definitivamente o 
imbricar das ocupações e a importância crucial da figura do mestre de obras não só no 
Estado de São Paulo, mas em toda a história da arquitetura e da construção.

De acordo com Pareto Junior (2016, p.176), a atuação dos não-diplomados prevista 
na legislação da década de 1920 não pode ser considerada como ocasional, uma vez que 
quantitativamente o número de profissionais era mais que significativa, contando só na cidade 
de São Paulo com centenas deles, configurando assim “uma sensível oposição”.

Notamos que dos quinze nomes mais atuantes na cidade de Ribeirão Preto, apenas cinco 
possuíam — ou declaravam — a titulação de engenheiro civil, nos levando a afirmar que 
nestes anos a cidade era construída majoritariamente pelos não titulados, que tinham seu ofício 
garantido pelo pagamento de impostos à municipalidade, e obtinham a licença para exercer a 
função, sendo assim designados como “licenciados” ou “práticos licenciados”52.

Antes dos práticos licenciados, no início do século, o limiar entre as atribuições dos 
profissionais era ainda mais impreciso. Macambira (1981, p.37) mostra em sua pesquisa 
a complexidade de definições atreladas aos artesãos ligados à construção civil, em especial 
àqueles que se relacionam com o trabalho das fachadas, explicando que muitas podem ser as 
denominações destes artistas, como “frentistas”, “modeladores”, “moldadores” e “fundidores”. 
De igual complexidade, são as funções exercidas pelos profissionais e suas respectivas 
delimitações após a criação do Liceu de Artes e Ofícios em 1882. A autora afirma que 
(MACAMBIRA, 1981, p.38): “escultores, modeladores, frentistas, trabalhavam numa espécie 
de simbiose, podendo as atribuições de um especialista ser executadas por outro”, apontando 
que os “frentistas” exerciam duas funções: sendo responsáveis pelo processo de execução dos 
ornatos das fachadas, ou ainda dominando o processo de projeto das fachadas53.

Pareto Junior ao estudar os “práticos licenciados” em São Paulo em sua dissertação de 
mestrado (2011) e o campo de atuação dos não-diplomados tendo como base a pesquisa no 
Arquivo Histórico Municipal Washington Luís, no período entre 1890-1960 (2016), retrata 
essa mesma situação — predominância de atuação por parte dos práticos licenciados — na 
capital paulista. Ao descortinar os profissionais considerados como “sem importância”, o autor 
afirma que (PARETO JUNIOR, 2016, p.14): conheceu uma “cidade feita por múltiplas mãos, 
projetada e construída por muitas nacionalidades e tradições construtivas. Cidade para além dos 
poucos nomes conhecidos e reconhecidos pela historiografia”. Na pesquisa de Francisco (2013, 
p.12) sobre os construtores de Campinas, a autora, que também usa como fonte documental 

52   Os “práticos licenciados” são aqueles que tiveram sua licença autorizada para a prática profissional embasada na sua 
capacitação advinda de sua experiência independente de sua formação e de sua nacionalidade.
53   Sobre ornamentação e ofício, consultar: LIMA, Solange Ferraz de. O trânsito dos ornatos: modelos ornamentais da Europa 
para o Brasil, seus usos (e abusos?). Anais do Museu Paulista (Impresso), v. 16, p.151-199, 2008; e ainda: LIMA, Solange 
Ferraz de. Ornamento e cidade: ferro, estuque e pintura mural em São Paulo, 1870-1930. Tese (doutorado) — Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
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o Arquivo Municipal da cidade, encontrou diversos profissionais não conhecidos, adotando 
a expressão “construtores anônimos”, por serem “profissionais relegados” pela historiografia 
existente sobre a arquitetura local54.

Durante a busca por informações sobre os profissionais licenciados e diplomados, 
consultamos os Relatórios do CREA da 6ª Região (São Paulo e Mato Grosso) dos anos 1936, 
1941 e 1949. As publicações trazem legislações aprovadas, relação de profissionais titulados 
como engenheiros (civil, engenheiro-arquiteto, eletricistas, mecânicos, agrônomos, industriais, 
de minas, geógrafos, etc.); informações sobre as instituições de formação; relação de profissionais 
licenciados (construtores, arquitetos e agrimensores); empresas com licenças expedidas; e 
ainda situação de profissionais com atuação restrita em municípios55. Este material, em especial 
o Relatório datado do ano de 1936, mesmo estando fora do nosso recorte temporal, que se 
encerra em 1933 — ano de fundação do CREA56 —, nos ampara no objetivo de compreender o 
panorama do campo profissional no período.

Posto isso, a publicação traz um compêndio de informações sobre as carteiras profissionais 
expedidas pelo Conselho desde o início dos seus trabalhos, de dezembro de 1933 até dezembro 
de 1936. Contabilizam 1.374 profissionais diplomados — com exercício em todo o território 
nacional, e 2.301 profissionais licenciados —, sendo quinze com atuação no estado de Mato 
Grosso, e os demais com atuação no estado de São Paulo. A informação oficial, oriunda 
do órgão de classe, responsável pela expedição das carteiras profissionais corrobora com a 
nossa afirmação de que, durante esse período, a cidade era construída majoritariamente por 
profissionais não titulados, uma vez que o número de profissionais licenciados — e oficializados 
—, era consideravelmente maior.

Nessa soma de profissionais licenciados estão incluídas todas as formas de expedição 
de licenças: pelas Secretarias da Agricultura e da Aviação (segundo lei n. 2.022), aqueles 
licenciados por diplomas da Escola de Bellas Artes de São Paulo, os licenciados com exercício 
restrito aos vários municípios do estado de São Paulo e Mato Grosso, entre outros. Quando 
apresentados apenas aqueles profissionais licenciados, de acordo com o Decreto Federal n. 
23.569 (Art. 3º e 5º), o número de profissionais cai para 939, sendo que deste número a maior 
parte foi licenciada como construtores, conforme podemos ver na Tabela 1057.

Segundo Telles (1993, p.1), até o ano de 1931, existiam no país doze escolas de engenharia, 
sendo duas delas no estado de São Paulo: Escola de Politécnica de São Paulo (1893) e Escola 

54   Além destes dois autores, Lody (2015, p.24), em sua pesquisa documental no acervo de obras particulares do Arquivo 
Histórico Municipal Washington Luís, cidade de São Paulo, afirma que a maior parte das obras foram projetadas e construídas 
por empreiteiros e pequenos construtores — os “práticos licenciados”.
55   Localizamos na base de dados do CREA, profissionais com licença para atuar no Estado, e outros com autorização para 
exercer a profissão apenas dentro do município. Apenas os titulados tinham o registro para trabalhar em todo território nacional.
56   O CREA — Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura foi fundado pelo Decreto-Lei nº 23.569, em 11 de dezembro 
de 1933.
57   Lembramos que dezenas de outros profissionais foram deixadas à margem durante a regulamentação da profissão, não 
fazendo parte dos números oficiais.
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de Engenharia Mackenzie (1896)58. No compêndio apresentado no Relatório do CREA de 1936, 
podemos observar que 34% dos engenheiros que tiveram a carteira profissional, no território 
nacional, expedida até aquele ano eram oriundos da Escola Politécnica de São Paulo, como 
podemos ver na Tabela 11.

58   As demais escolas no país eram: Escola de Engenharia de Pernambuco (1895), Escola de Engenharia de Porto Alegre 
(1896), Escola Politécnica da Bahia (1897), Escola Livre de Engenharia (atual UFMG, 1911), Faculdade de Engenharia do 
Paraná (1912), Escola Politécnica do Recife (1913), Instituto Eletrotécnico de Itajubá (1914), Escola de Engenharia de Juiz de 
Fora (1914), Escola de Engenharia Militar (1928) e Escola de Engenharia do Pará (1931).

Tabela 10: Relação dos licenciados de acordo com o Decreto Federal n. 23.569 (Art. 3º e 5º), classificados 
segundo a profissão até dezembro de 1936, pelo CREA.

Fonte: Relatório do CREA, 1936.

 Profissionais Total %

Constuctores 443 47,3%
Architectos 276 29,5%
Agrimensores 157 16,7%
Architectos e agrimensores 44 4,6%
Architectos construtores e agrimensores 12 1,2%
Constructores e agrimensores 5 0,5%
Architectos e constructores 2 0,2%

Total Geral 939 100,0%

Instituições de Formação Total %

Esc. Polytechnica de São Paulo 469 34,0%
Esc. de Engenharia Mackenzie 302 21,8%
Esc. Polytechnica do Rio de Janeiro 145 10,6%
Esc. Polytechnica da Bahia 21 1,5%
Inst. Elect. e Mec. de Itajubá 28 2,0%
Esc. de Minas de Ouro Preto 20 1,5%
Esc. Nacional de Bellas Artes 11 0,8%
Fac. Engenharia do Paraná 10 0,7%
Diversas Escolas Nacionaes 66 4,8%
Esc. Italianas 65 4,7%
Esc. Norte americanas 52 3,8%
Esc. Alemãs 38 2,8%
Esc. Suissas 24 1,8%
Esc. Austriacas 15 1,1%
Esc. Francezas 13 0,9%
Esc. Japonezas 11 0,8%
Esc. Belgas 10 0,7%
Esc. Hungaras 8 0,6%
Esc. Inglezas 13 0,9%
Diversas Escolas Extrangeiras 53 4,0%

Total Geral 1.374 100,0%

Tabela 11: Relação de profissionais diplomados de acordo com o Decreto Federal n. 23.569 (Art. 1º e 4º), 
classificados segundo as Escolas até dezembro de 1936, pelo CREA.

Fonte: Relatório do CREA, 1936.
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Tendo em vista o momento de transição pelo qual os profissionais da construção passavam 
durante as décadas de 1920 e 1930, alguns nomes e assinaturas encontradas nos processos 
suscitaram dúvidas sobre a formação dos atuantes na cidade de Ribeirão Preto, levantando a 
possibilidade de ter acontecido a “autopromoção” por parte de alguns profissionais59. Dentre os 
engenheiros que não tiveram sua titulação localizada nas instituições de ensino pesquisadas60 
estão em ordem de maior número de projetos levantados: Severiano Alves, Álvaro da Costa 
Couto, Danilo Clementi, Nelson de Carvalho Junqueira, Camilo Cassanova, Daniel Kujawaski, 
José Maximiniano, José Oliveira Rios e Almino Pedreira. Mesmo não localizando a escola 
de formação destes profissionais, estes aparecem como engenheiros civis na documentação 
encontrada no APHRP — assinando os processos levantados —, e também em outros 
documentos pesquisados, como o caso da ficha da Secretaria do Serviço de Trânsito de Álvaro 
da Costa Couto, que podemos observar na Figura 13.

59   Debenedetti e Salmoni (1981, p.59) e Pareto Junior (2016, p.50) mostram que entre os construtores italianos era frequente 
a “autopromoção”, e assinatura como arquiteto.
60   As instituições de ensino pesquisadas foram: Escola Politécnica de São Paulo, Mackenzie College, Escola de Belas Artes 
de São Paulo e Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, devido ao número relevante de profissionais formados por 
estas no período, e ainda pela disponibilidade de acesso aos acervos atuais destas instituições.

Figura 13: Ficha da Secretaria do Serviço de Trânsito — Álvaro da Costa Couto.

Fonte: Protocolo nº 222 do Serviço de Trânsito, localizado no APHRP.



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

93

Capítulo 2 •  Os profissionais atuantes na cidade

Além de não localizar as instituições de formação destes profissionais, que assinavam 
como engenheiros civis, ao confrontar os dados dos livros de impostos sobre profissões com 
as assinaturas nos processos levantados, constatamos divergências entre as competências. 
Paschoal di Vincenzo, por exemplo, assinava como arquiteto e construtor, no entanto pagava 
imposto, e tinha registro na prefeitura, apenas como construtor. Constatamos também que havia 
lacunas, devido a inexistência de registro completo nos livros de impostos, e divergências na 
comparação entre as assinaturas e autoatribuição de função, e nos registros apresentados na 
documentação da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Foi necessário buscar novas fontes 
de pesquisa. O desfecho do esforço para obter mais segurança na identificação de profissionais 
titulados e licenciados veio através dos Boletins do CREA, encontrados em anexo a publicações 
do Boletim do Instituto de Engenharia, da década de 1930. Neles foi possível identificar os 
profissionais da cidade de Ribeirão Preto registrados no Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura (CREA), órgão estadu/al que compõe o Conselho Federal de Engenharia e 
Arquitetura (CONFEA), ambos criados após a promulgação do Decreto Federal n. 23.569, de 
11 de dezembro de 1933.

Sabemos que no final da década de 1930, data dos boletins do CREA consultados, alguns 
dos profissionais que essa pesquisa levantou, não eram mais atuantes. Fazendo essa ressalva, 
localizamos nessa fonte oficial cerca de vinte profissionais registrados até o ano de 1938, 
atuantes na cidade de Ribeirão Preto, como podemos observar no Quadro 8. Destes apenas 
seis foram titulados como engenheiro civil (Antônio Soares Rômeo, Álvaro Salles de Oliveira, 
Dário Cordovil Guedes, H.G. Pujol Junior, José H. Duarte e Leandro Dupré,); nove licenciados 
como projetista construtor (Antônio Terreri, Aristides Finotti, Arnaldo Maia Lello, Baudílio 
Domingues, Cícero Martins Brandão, Ernesto Terreri, Francisco di Pace, Guilherme Rosada e 
Pascoal di Vincenzo); dois licenciados projetista construtor e agrimensor (Raphael Schettini e 
Renato A. Camerine); e seis licenciados como construtores (Alexandre Setti, Antônio Ristori, 
José Campanella, José Dompietro, Nicolau Terreri, Pedro Girotto). Observamos ainda que 
todos os profissionais que assinavam como arquitetos tiveram seus registros oficializados pelo 
CREA como projetista construtor, nos evidenciando que a “autopromoção”, de fato, acontecia 
na cidade.

A sistematização dos registros oficiais do CREA, somada a outras documentações 
levantadas, nos possibilitou perceber a identificação de três grupos de profissionais: aqueles 
titulados pela Escola Politécnica, os profissionais licenciados imigrantes e, por fim, os 
licenciados nascidos no Brasil, tratados nos próximos itens.
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Quadro 8: Registro de profissionais no CREA que tiveram sua carteira expedida até 1938.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do Boletim do CREA da 6ª Região, nº 3-4-5 (1938); anexo ao 
Boletim do Instituto de Engenharia nº 133-140, V. XXVII-XXVIII (1938) e Livro de Registros de Impostos 

sobre Comercio, Industria, Profissões e Produção de Café, disponível no APHRP.

Nome Assinatura Registro CREA Nº CREA

Alexandre Setti Constructor Constructor 1155
Antônio Ristori Constructor Constructor 917
Antônio Soares Rômeo Engenheiro Civil Engenheiro Civil 1280-1138

Antônio Terreri Architecto e Constructor Projectista-
Constructor 390-61

Aristides Finotti Architecto e Constructor Projectista-
Constructor 139-1869

Arnaldo Maia Lello Architecto Projectista-
Constructor 189-971

Álvaro de Salles Oliveira

(Salles Oliveira e Valle Ltda.)
Engenheiro Civil Engenheiro Civil 1057-818

BaudilioDomigues Architecto e Constructor Projectista-
Constructor 123-287

Cícero Martins Brandão Architecto e Constructor Projectista-
Constructor 57-355

Dário Cordovil Guedes Engenheiro Civil Engenheiro Civil 639-2314

Ernesto Terreri Architecto e Constructor Projectista-
Constructor 391-1525

Francisco di Pace Architecto Projectista-
Constructor 267-235

Guilherme Rosada Architecto e Constructor Projectista-
Constructor 331-875

H. G. Pujol Junior Engenheiro e Architecto Engenheiro Civil 1198-2844
José Campanella Constructor Constructor 1879
José Dompietro Constructor Constructor 1545
José H. Duarte Engenheiro Civil Engenheiro Civil 455-1868
Leandro Dupré Engenheiro Civil Engenheiro Civil 458-1810
Nicolau Terreri Constructor Constructor 823

Pachoal de Vicenzo Architecto e Constructor Projectista-
Constructor 409-719

Pedro Girotto Constructor Constructor 1375

Raphael Schettini Engenheiro Civil
Projectista-
Constructor e 
Agrimensor

350-1033

Renato A. Camerine Engenheiro Civil
Projectista-
Constructor e 
Agrimensor

64-1303
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2.3  Os titulados pela Escola Politécnica

Segundo Telles (1993, p.2-4), a atual Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
foi criada pela lei estadual nº 191, de agosto de 1893, promulgada no governo de Bernardino 
de Campos, seguindo o modelo da Escola Politécnica de Zurique, onde havia estudado o Prof. 
Paula Souza, e se diferenciando das duas primeiras escolas do país de orientação francesa — 
Escola Politécnica do Rio de Janeiro e Escola de Minas de Ouro Preto. O autor afirma que 
(TELLES, 1993, p.4): “em 1895, houve a primeira modificação no regulamento da escola, 
criando-se o curso de engenheiros-arquitetos” que formaria nomes como Ramos de Azevedo, 
Anhaia Mello e Alexandre Albuquerque.

Santos (1985, apud Telles, 1993, p.9), ao estudar a história da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, afirma que a instituição passou por três fases distintas: a implantação 
— entre 1893 e 1911, momento de estruturação do ensino de engenharia e formação de mão de 
obra técnica; a consolidação — entre 1911 e 1934, quando se destaca como importante centro 
de pesquisa e criação de novos cursos como engenharia mecânica e química que atendiam a 
nova fase de industrialização pela qual passava o estado de São Paulo; e a expansão — entre 
1934 e 1955, quando surgiram os cursos de engenheiro de minas e metalurgia e o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, sendo extinto o curso de engenheiros-arquitetos61.

O anuário da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo de 1938, publicado pela 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, em 1940, traz além da descrição do curso de engenharia 
e dos catedráticos responsáveis pelas disciplinas, uma relação com os diplomados do curso de 
engenharia civil que nos permitiu a identificação dos seguintes profissionais atuantes na cidade: 
Mário de Salles Souto (formado em 1907), Antônio Soares Rômeo (formado em 1912), Dário 
Cordovil Guedes (formado em 1915) e Leandro Dupré (formado em 1915)62.

Mário de Salles Souto não teve a autoria reconhecida em nenhum projeto durante o 
levantamento dos processos no acervo de Obras Particulares do APHRP, sendo identificada sua 
atuação profissional apenas na ocupação do cargo de Chefe da Diretoria de Obras, no ano de 
1912, mesmo ano em que aparece como contribuinte nos livros de Impostos sobre Comercio, 
Indústria, Profissões e Produção de Café. Sendo assim, possivelmente o engenheiro teve sua 
atuação apenas em cargos públicos na cidade. Por outro lado, conseguimos verificar que os 
engenheiros Rômeo, Guedes e Dupré tiveram larga atuação no cenário de Obras Particulares, 
em especial nos projetos de uso residencial.

Com o objetivo de buscar novas referências e ampliar o espectro de informações sobre 
esses engenheiros, consultamos, além dos anuários mencionados, o Arquivo Histórico da Escola 

61   Em 1948, mesmo período da extinção do curso de engenheiro-arquiteto, foi fundada a Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). Vale ressaltar que nessa época já havia outros cursos de arquitetura no 
país, como o da Escola de Engenharia Mackenzie que, segundo Telles (1993, p.10), foi fundado em 1917, sob a direção de 
Christiano Stockler das Neves.
62   Destes quatro profissionais, apenas Mario de Salles Souto e Antônio Soares Rômeo aparecem como contribuintes nos livros 
de Impostos sobre Comercio, Industria, Profissões e Produção de Café, como podemos ver na Tabela 2.
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Politécnica da USP63 (AHEP-USP), conforme veremos a seguir.

Antônio Soares Rômeo

Localizamos na documentação levantada no AHEP-USP que o engenheiro nasceu a três 
de março de 1886, em Lorena, cidade do vale do Paraíba, e era filho de José Francisco Soares 
Romêo. No requerimento de matrícula (consultar Anexo 13, p.361), constatamos que Soares 
Rômeo deu início aos estudos na Politécnica em agosto de 1906 após ter cursado o Gymnasio 
da Capital do Estado de S. Paulo, onde estudou as disciplinas história do Brasil, psicologia 
e lógica, literatura, alemão, física e química e história natural. Após os primeiros anos de 
engenharia geral na Politécnica, em agosto de 1909, solicitou a matrícula para o primeiro ano 
de engenharia civil, curso que se formaria no ano de 1912.

Caun (2010, p.37), ao estudar o engenheiro Soares Rômeo e seu trabalho em Ribeirão 
Preto, afirma que ele, logo ao chegar à cidade, ingressou na elite local se casando com Carolina 
Ferraz Gomes, pertencente a uma das famílias tradicionais. Segundo a autora, o casamento, que 
teve entre os padrinhos o prefeito Macedo Bittencourt, deixou dois filhos: Paulo Gomes Romêo 
e Suzana Gomes Rômeo. A pesquisadora Caun (2010, p.11) afirma que durante os anos que 
cursou engenharia civil na Politécnica, Rômeo “teve contato com o positivismo, marcado por 
ideias progressistas e cientificistas da organização urbana” e foi aluno de Ramos de Azevedo, 
o que, segundo ela, “lhe rendeu concepções mais voltadas para a arquitetura, a exemplo do 
embelezamento e da estética na ação das construções”.

Segundo publicado no Boletim do Instituto de Engenharia nº 5, V. II (1919), o engenheiro 
Soares Rômeo foi sócio do Instituto de Engenharia — órgão fundado em 1916 —, que tinha 
como um dos seus principais objetivos a regulamentação da profissão.

Atuou como chefe da Diretoria de Obras em Ribeirão Preto por dez anos, no período de 
1913-1923, e, posteriormente, por alguns meses no ano de 1929, evidenciando uma estreita 
proximidade com a política local. Ele foi o profissional que permaneceu por mais tempo nesse 
cargo no período do nosso recorte temporal64. Além disso, desenvolveu extensa atividade como 
engenheiro civil em projetos de edifícios e concomitantemente ao período que esteve no cargo 
de chefe da Diretoria de Obras, assinou dezenas de projetos de obras particulares, como as 
residências que são objeto dessa pesquisa, e diversas outras de uso institucional e comercial, 
conforme registramos em nossos levantamentos.

Caun (2010, p.99) explica que o engenheiro “foi responsável pelo melhoramento urbano 
da cidade de Ribeirão Preto, muitas vezes sendo ele o profissional que desenhava e redefinia 

63   Disponível em: http://www.arquivohistorico.poli.usp.br   Acesso Jun. 2019.
64   Informação extraída dos carimbos de aprovação dos processos levantados no acervo de Obras Particulares do APHRP.
Segundo essa fonte, outros profissionais que ocuparam o cargo de chefe da Diretoria de Obras foram os engenheiros Mário de 
Salles Souto (1912), Renato Camerini (1923-1930), Jonas Paulo Freire (1923-1924), Nelson de Carvalho Junqueira (1924), 
Severiano Alves (19251926) e Amino Pereira (1928-1933).

http://www.arquivohistorico.poli.usp.br/
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as melhorias propostas pela Câmara Municipal”. Ainda, segundo Caun (2010, p.40-41), o 
engenheiro passou a lecionar no Ginásio da Capital no ano de 1931, deixando a cidade de 
Ribeirão Preto. E em 1934, ano que a Escola foi incorporada à Universidade de São Paulo, 
passando consequentemente por uma reformulação de corpo docente, o engenheiro Soares 
Rômeo se tornou “professor na mesma Escola Politécnica em que se formou”, cargo que 
exerceria até janeiro de 1942. Verificamos na documentação do AHEP-USP (consultar Anexo 
14, página 363), que o engenheiro assumiu a disciplina de Física I e II, no dia 30 de abril de 
1934.

No acervo de Obras Particulares do APHRP, o engenheiro teve a autoria de projeto 
e/ ou responsabilidade de construção reconhecida em 75 processos ao longo de todo nosso 
recorte temporal, sendo a primeira assinatura identificada no ano de 1913, com o carimbo de 
“Escriptório Technico”. Seu último projeto localizado em nosso levantamento foi no ano de 
1932 quando, segundo Caun (2010, p.40-41), o engenheiro já residia na capital.

O Jornal de Notícias (p.5), de 29 de novembro de 1946, informa que o engenheiro Soares 
Rômeo faleceu na cidade de São Paulo, deixando dois filhos do primeiro matrimônio; e sua 
segunda esposa, Dulce Soares Rômeo, viúva. Segundo a publicação, ele foi sepultado no 
cemitério São Paulo.

Dário Cordovil Guedes

Consta na documentação levantada no AHEP-USP, em seu requerimento de matrícula 
(consultar Anexo 15, página 364), que o engenheiro nasceu no ano de 1890, no Estado do Rio 
de Janeiro, sendo filho de Manoel Lopes Guedes e de Julieta Cordovil Guedes, e que deu início 
aos estudos na Politécnica em agosto de 1908. Após os primeiros anos de engenharia geral na 
Politécnica, em fevereiro de 1913, solicita matrícula para o primeiro ano de engenharia civil, 
curso em que se formaria no ano de 191565. Foi sócio do Instituto de Engenharia, segundo 
publicado no Boletim do Instituto de Engenharia nº 29, V. VI (1926).

Identificamos sua autoria de projeto e/ou responsabilidade de construção em 22 processos, 
entre os anos de 1922 e 1928, no acervo de Obras Particulares do APHRP.Veremos durante as 
análises dos projetos aprovados que o engenheiro foi um dos responsáveis pelos projetos com 
características ligadas ao neocolonial e ao bungalow na cidade.

Leandro Dupré

Segundo registro oficial do CREA66, o engenheiro nasceu em 23 de fevereiro de 1892, em 
São Paulo, filho de Leandro Dupré e Rachel Dupré, e faleceu em 9 de agosto de 1960. Dentre a 

65   Segundo o anuário da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo de 1938.
66   Livro de Registro Definitivo nº 10, carteira profissional nº 1810.
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documentação levantada no AHEP-USP, consta no certificado de exame (consultar Anexo 16, 
p.366) que Leandro Dupré concluiu o Gymnasio da Capital do Estado de S. Paulo da mesma 
maneira que Antônio Soares Rômeo, tendo cursado as disciplinas geometria e trigonometria, 
grego, alemão, história universal, português, francês, latim, desenho, álgebra e inglês. Deu 
início aos estudos na Politécnica em fevereiro de 1911 e, após os primeiros anos de Engenharia 
Geral, em fevereiro de 1913, solicita matrícula para o primeiro ano de Engenharia Civil, curso 
que se formaria no ano de 191567. Foi sócio do Instituto de Engenharia segundo publicado no 
Boletim do Instituto de Engenharia nº 29, V. VI (1926).

Mesmo atuando na cidade por um curto período de tempo, apenas cinco anos — entre os 
anos 1925 e 1930 —, identificamos a autoria de projeto e/ou responsabilidade de construção em 
58 processos no acervo de Obras Particulares do APHRP.

2.4  Construtores e projetistas imigrantes

Durante a sistematização do levantamento realizado no APHRP, especialmente na 
elaboração das tabelas, a presença de estrangeiros entre os profissionais atuantes em Ribeirão 
Preto se mostrou muito significativa, inicialmente através da grafia de seus nomes e sobrenomes 
e na sequência por consulta à bibliografia existente, bem como à documentação primária (Livro 
de Registro da Hospedaria de Imigrantes, Fichas da Secretaria do Serviço de Trânsito, Registros 
oficiais do CREA) foi possível localizar a origem de parte destes profissionais68.

Ribeirão Preto recebeu 48.424 imigrantes entre a última década do século XIX e o 
ano de 1930, segundo Bacellar (1999, p.145). Consta no recenseamento da cidade de 1912, 
apresentado no Relatório de 1919 da Câmara Municipal que na data o município de Ribeirão 
Preto contava com uma população de 30.488 pessoas, sendo destas 18.249 brasileiros do estado 
de São Paulo, e dentre os estrangeiros a predominância era de italianos (10.665), espanhóis 
(4.037) e portugueses (1.915). 

Sobre a presença de estrangeiros nas cidades paulistas, Lanna (2011) e Truzzi (2011) 
nos induzem a refletir sobre o estigma da existência exclusiva de uma massa de imigração 
subvencionada, ou seja, aqueles que vieram para o Brasil através de uma política de Estado 
objetivando fornecer braços para a cultura cafeeira. Ambos autores mostram que na cidade 
existiam imigrantes exercendo várias atividades, inclusive profissionais titulados e com 
diversificado poder aquisitivo.

Truzzi (2011, p.23) aponta as redes no processo migratório, sendo em sua definição mais 
restrita ou abrangente: “a circunstância de que muitos decidiam emigrar após informarem-
se previamente das oportunidades (e dificuldades) com imigrantes anteriores”. Lanna (2011, 

67   Segundo o anuário da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo de 1938.
68   Ressaltamos que os profissionais imigrantes identificados em nossa investigação não pretendem, de forma alguma, esgotar 
o assunto, uma vez que acreditamos ser possível existir outros nomes de imigrantes que não foram identificados em nossos 
levantamentos.
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p.117), ao abordar a imigração no bairro do Bexiga na cidade de São Paulo, afirma que na 
capital acontecia “uma situação urbana onde é possível encontrar marcas e vestígios de grupos 
estrangeiros não associados ao trinômio café-indústria-urbanização”. A autora ainda sinaliza 
que “múltiplas são as causas desta emigração, assim como diversas são as características 
dos grupos emigrantes” (LANNA, 2011, p.120) destacando a importância de identificar as 
“trajetórias individuais” para a compreensão da construção da cidade “como prática social” 
(LANNA, 2011, p.177). O posicionamento dos autores fortalece nossa constatação de que 
mesmo Ribeirão Preto recebendo muitos trabalhadores direcionados às fazendas, devido a sua 
reconhecida importância na cultura cafeeira, ainda assim, os estrangeiros estariam em diversas 
camadas da sociedade, inclusive no campo da construção trazendo sua bagagem para contribuir 
com a paisagem urbana.

Marins (2011, p.210), ao estudar o bairro dos Campos Elíseos na cidade de São Paulo 
e a atuação de dois germânicos no Brasil — Friederich Glette e Victor Nothmann —, ressalta 
diversos nomes como Tomazo Bezzi, Luigi Pucci, Domiziano Rossi, Matheus Haussler e 
Euzébio Stevaux, entre outros, como atuantes na paisagem urbana e “decisivos na introdução e 
disseminação do vocabulário eclético nas décadas finais do século XIX e iniciais do seguinte”. 
Mesmo o autor, ao destacar os germânicos como protagonistas na produção do espaço urbano, 
antecipando o surto urbanizador do bairro e a terra urbanizada como negócio, em nota, adverte 
que esse pioneirismo vem sendo “matizado por pesquisas recentes, que apontam nacionais 
atuando simultânea e decisivamente na transformação da paisagem arquitetônica, num esforço 
para problematizar um dos mais sedimentados vieses interpretativos da história paulistana”.

Lira (2011, p.354-361) corrobora ao propor que o deslocamento internacional de 
arquitetos não pressupunha a arquitetura da “excentricidade ou excepcionalidade”, e assegura 
que o estrangeiro não pode ser reduzido à figura “do precursor, do pioneiro ou do mestre”. 
No entanto, afirma que no final do século XIX e início do XX, o arquiteto estrangeiro tem 
atuação decisiva no campo profissional, coincidindo com as novas oportunidades e contexto de 
deslocamento.

Com efeito, a partir de finais do século XIX e inícios do XX, o arquiteto estrangeiro 
tornara-se figura decisiva para se entender as trocas internacionais em arquitetura. [...] 
O momento coincide também com a própria emergência de um tipo novo de viagem, 
itinerário e migração: mais profissionalizada, intelectualizada e urbana do que nunca, 
e cujas razões econômicas eram frequentemente acompanhadas, ativadas ou mesmo 
antecipadas por motivos culturais, étnicos, políticos, geopolíticos ou militares. 
Mais ou menos entrosadas às múltiplas redes cosmopolitas (institucionais ou não, 
ideológicas ou comerciais, comunitárias ou profissionais, de informação, de subsídio, 
de interesse) que se estruturavam naquele momento, a movimentação contemporânea 
dos arquitetos coincide com a multiplicação das circunstâncias de deslocamento. 
(LIRA, 2011, p.360-361)

O esforço de mapear a origem e a formação dos profissionais na pesquisa surgiu do 
entendimento de sua importância no processo construtivo — e aqui leia-se também processo 
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projetual — uma vez que o imigrante pode e deve ser entendido de maneira distinta dos nacionais, 
por sua formação e bagagem. Segundo Lanna (et al, 2011, p.8), “o estrangeiro permite pensar 
deslocamentos não puramente espaciais ou nacionais, mas também temporais e socioculturais”, 
ou seja, no nosso caso trazendo novas técnicas construtivas, espacialidades e ornamentações.

Em suma, a construção do estrangeiro como objeto multifacetado — alvo de políticas, 
sujeito de práticas, textos e intervenções, e também um patamar de observação a partir 
do qual a cidade é vista de outros ângulos —, permitiu-se à pesquisa revelar uma 
paisagem urbana construída na articulação de sua materialidade, de suas redes de 
sociabilidade e dos processos de construção de identidade e alteridades, assim como 
de suas ideias, disciplinas e representações, inseparáveis do plano material. (LANNA; 
PEIXOTO; LIRA; SAMPAIO; 2011, p.8)

Burke (2010, p.31-50) ao escrever sobre a historiografia, e como esta narrativa acontece, 
afirma que as formas híbridas são resultado de encontros múltiplos e não resultado de um único 
encontro, sendo assim no nosso caso de Ribeirão Preto se faz necessário notar que aquela cultura 
que ali chegava, através destes profissionais mencionados, não era apenas italiana, portuguesa 
ou francesa, carregava em sua tradição o encontro com culturas de períodos anteriores. Desse 
modo, entendemos que o hibridismo cultural é um processo que está em constante acontecimento.

Ao estudar a arquitetura italiana em São Paulo, Salmoni e Debenedetti (1981, p.57-
59) afirmam que, em pesquisa no acervo Obras Particulares do Arquivo Histórico Municipal 
Washington Luís, foi possível encontrar “uma crônica breve da história da imigração italiana 
em São Paulo, ilustrada pelas casas que os imigrantes construíram para si”. Destacam que 
juntamente com aqueles operários imigrantes, que constroem a própria casa, aparecem “os 
pequenos profissionais, pedreiros e mestres”, inicialmente em pequena quantidade, número que 
com a expansão da cidade, e da imigração vai aumentando. Afirmam ainda que, “as mesmas 
pessoas que assinam os primeiros pedidos com uma letra rabiscada, com a incerta grafia do 
principiante, nos anos sucessivos passam a acrescentar ao próprio nome a especificação de: 
‘mestre-de-obra’, ‘construtor’, e enfim ‘arquiteto’”.

Segundo Silva (2011, p.246-247), assim como os profissionais licenciados nacionais, os 
estrangeiros sofreram com o estreitamento da legislação e restrição da atuação profissional 
após a promulgação do Decreto Federal n. 23.569, de 1933, uma vez que até esta data qualquer 
arquiteto podia exercer a profissão sem dificuldades, mas com o decreto essa prática sofreu 
sérias restrições dificultando a aquisição do registro definitivo, limitando o exercício profissional 
desses estrangeiros em três alternativas: trabalhar como funcionário em um escritório local; 
fundar um escritório em associação com um brasileiro, ou abrir uma empresa e contratar um 
profissional local como seu responsável técnico. Após a constituição de 1937 lhes foram vetadas 
juridicamente a atuação no serviço público e a participação em concursos públicos de projeto.

Tendo esse respaldo bibliográfico, voltamos para nossa investigação sobre a presença de 
profissionais imigrantes na construção civil de Ribeirão Preto. No livro Lo Stato di San Paolo 
nel Cinquantenario dell’Immigrazione, o autor Pisani (1937, p.452-461) apresenta o município 
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de Ribeirão Preto, fornecendo características do clima, da economia e da sociedade, afirmando 
a forte presença de italianos no município. Indica a presença de quinze mil, sendo trinta mil 
contando com os filhos nascidos no Brasil, dedicados a maior parte à agricultura, mas também 
a artes e ofícios, comércio e indústria.

La collettività italiana residente in questo Municipio si calcola composta di 15 mila 
persone; i figli d’italiani si fanno ascendere a circa 30 mil. I nostri con nazionali, in 
gran maggioranza, si occupano dell’agricoltura; e però in buon numeroso no anche 
quelli che si dedicano alle arti e mestieri, al commercio e alle industrie. (PISANI, 
1937, p.456)

Essa referência muito nos auxiliou a identificar alguns profissionais que podem 
eventualmente ter obtido a titulação no país de origem, trazendo uma listagem dos nomes que 
trabalhavam naquela cidade: os engenheiros Renato Camerini e Raffaele (Raphael) Schettini, 
ambos na lista de profissionais mais atuantes na cidade, e o arquiteto Nicola Biagini.

Ainda nas referências bibliográficas, consultamos o livro Ruas e Caminhos (ROSA; 
REGISTRO, 2007), onde verificamos a nacionalidade italiana do construtor Antônio Ristori. 
Enquanto no Almanach Ilustrado, de 1913, constam os engenheiros: José Henrique Duarte, 
José Tofoli e Affonso Geribello; e os empreiteiros e construtores: Antônio Caetano, Thomaz 
Terreri e Filho, Anunciato Gallo, João Andrea, Lourenço Melizani, Vicente Lourenço, Vicente 
LoGiudice e Vicente de Bonis, todos de procedência italiana.

Na publicação do jornal Fanfulla (ROTELLINI), de 1906, Il Brasile e gli Italiani, muitos 
nomes italianos imigrantes são citados como profissionais na cidade de Ribeirão Preto, entre 
eles, o escultor Carlo (Carlos) Barberi, os construtores Vicenzo (Vicente) LoGiudice, Pietro 
(Pedro) Folena, Antônio Serra e o arquiteto Emilio Fagnani.

Nos Livros de Registros da Hospedaria de Imigrantes69, onde constam os nomes daqueles 
que passaram pela “Hospedaria de Imigrantes do Brás” entre os anos de 1887 e 1978, disponível 
no acervo do Arquivo do Estado de São Paulo, além do já citado Carlo (Carlos) Barberi, 
localizamos a ficha de imigração dos profissionais Antônio Ristori, Aristide (Aristides) Finotti, 
Giuseppe (José) Campanella, Guguielmo (Guilherme) Rosada, Pasquale (Pasqual) di Vincenzo, 
Pietro (Pedro) Girotto e Raffaele (Raphael) Schettini, novamente todos de procedência italiana. 
Ainda nos meios digitais, foi consultada a base de dados Family Search, onde localizamos o 
Cartão de Imigração da “Delegacia Especializada de Estrangeiros — Secretaria de Segurança 
Pública” do espanhol Baudílio Domingues.

As fichas da Secretaria do Serviço de Trânsito, consultadas no acervo do APHRP, em 
nossa busca por profissionais imigrantes, confirmam a imigração de Antônio Ristori e identifica 

69   A metodologia de pesquisa nesta base de dados digital foi a busca pelo sobrenome dos profissionais, uma vez que o 
registro no Livro da Hospedaria dos Imigrantes era feito no nome de apenas um familiar (geralmente o pai, considerado “chefe 
da família”), e os demais aparecem apenas no registro da ficha completa indicando o parentesco (exemplo: chefe, mulher, 
filhos). Por exemplo, no caso dos profissionais nascidos no Brasil com o sobrenome italiano, foi realizada a busca através do 
sobrenome, e também nome dos pais, e outros familiares. Trazemos as informações colhidas na busca ao longo deste capítulo.



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

102

Capítulo 2 •  Os profissionais atuantes na cidade

a nacionalidade portuguesa de Joaquim Gervasio dos Santos.
Por sua vez, as fichas de registro dos profissionais no CREA, a partir da década de 1930, 

trazem a informação de naturalidade, confirmando mais uma vez a origem italiana de Pedro 
Girotto e Raphael Schettini. Aparece como imigrante o também italiano, Nicolau Terreri. 
Entretanto, Renato Camerini, que havia sido apontado como italiano em Lo Stato di San Paolo 
nel Cinquantenario dell’Immigrazione, aparece aqui como brasileiro.

Sendo assim, dos quinze profissionais identificados como de maior atuação no período, 
conforme vimos na Tabela 9 (p.82), oito foram identificados pela pesquisa como sendo de 
origem estrangeira: um espanhol (Baudílio Domingues) e sete italianos (Antônio Ristori, 
Aristides Finotti, Guilherme Rosada, Paschoal di Vincenzo, Pedro Girotto, Raphael Schettini 
e Renato Camerini). Observamos no Quadro 9, a relação completa com dezoito profissionais 
identificados como imigrantes, que atuaram entre os anos de 1911 e 1933, na cidade de Ribeirão 
Preto70, nos evidenciando que existiu uma forte presença de imigrantes na atividade construtiva 
da cidade no período.

Os documentos de fonte primária e a bibliografia existente nos mostram que a abundante 
presença de estrangeiros no mercado da construção civil do período não se trata de um fato 
isolado da cidade de Ribeirão Preto.

No Relatório do CREA de 1936, que contabiliza os profissionais do estado de São Paulo 
e do Mato Grosso, consta que 47,3% daqueles licenciados pela 6ª região eram estrangeiros, 
tendo em contraponto, os profissionais titulados — nascidos no Brasil em sua maioria, sendo 
apenas 12% de estrangeiros. Este tema da atuação profissional estrangeira tem bibliografias de 
grande relevância como Debenedetti e Salmoni (1981) e Macambira (1985), que mencionam a 
abundante presença de imigrantes no mercado profissional da construção civil, em especial de 
italianos. Faz parte deste grupo de pioneiros no estudo sobre os profissionais estrangeiros — 
que viria a guiar diversas outras pesquisas posteriores —, Carlos Lemos (1989) e Maria Cecilia 
Naclério Homem (1984) que também retratam a atuação dos imigrantes no final do século XIX 
e início do século XX, na cidade de São Paulo. Posteriormente, diversas dissertações e teses 
trouxeram à luz o tema para outras cidades, além da capital paulista71, como Bortolucci (1991), 
Corsi (2010) e Rezende (2019), que dedicaram seus estudos para a arquitetura residencial nas 
cidades de São Carlos, Espírito Santo do Pinhal e São José do Rio Pardo, respectivamente, e 
apontam para a presença de profissionais imigrantes na construção civil.

70   Constam na listagem do Quadro 9 apenas aqueles profissionais que foram identificados nos processos levantados através 
da assinatura dos desenhos. As publicações e documentação primária apontam outros profissionais imigrantes atuantes na 
cidade mencionados como, por exemplo, o arquiteto Nicola Biagini, mas que, no entanto, não tiveram projetos de autoria 
reconhecida através dos desenhos levantados por esta pesquisa.
71   Jorge Lody (2015) e Pareto Júnior (2016), como já mencionados anteriormente neste capítulo, estudam o acervo de obras 
particulares do Arquivo Histórico Municipal Washington Luís, com ênfase na arquitetura e os “construtores não diplomados”, 
respectivamente, fazem a mesma constatação, nos mostrando que a frequência de estrangeiros era uma realidade constante.
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Baudílio Domingues

Quem foi Baudílio Domingues? Esse questionamento perpassou por meses a feitura dessa 
tese, uma vez que em nossas pesquisas não localizamos nenhuma fonte bibliográfica sobre 
esse profissional, ou qualquer outro tipo de informação. Entretanto, para nosso espanto, ele 
representa 23% da totalidade dos processos estudados, constituindo-se no profissional com o 
número mais expressivo de projetos assinados, como podemos ver na Tabela 9 (p.82), atuando 
na cidade, praticamente durante todo o nosso recorte temporal, entre os anos de 1911 e 1933.

Domingues assina a maioria dos processos como arquiteto e construtor e, em alguns 
outros, apenas como arquiteto, aparecendo, nesses casos, a assinatura de outros profissionais 

Quadro 9:  Profissionais imigrantes identificados atuantes em Ribeirão Preto entre  1911-1933.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do LRHI — Livros de Registros da Hospedaria de Imigrantes 
(1887-1978); jornal Fanfulla (ROTELLINI, 1906); Almanach Ilustrado (1913); Pisani (1937); ROSA; 

REGISTRO (2007); Ficha de Registro CREA e SST — Fichas da Secretaria do Serviço de Trânsito, localizadas 
no APHRP; e Family Search Arquivo Público do Estado de São Paulo.

Nome Assinatura Nacionalidade Fonte

Antônio Ristori Constructor Itália
LRHI (1887-1978)

SST (Nº14.612)
ROSA, REGISTRO 

(2007,p.70)
Anunciato Gallo Constructor Itália ALMANACH (1913)
Aristides Finotti Architecto e Constructor Itália LRHI (1887-1978)

BaudilioDomigues Architecto e Constructor Espanha FamilySearch Arquivo 
Público do Estado de São

Carlos Barberi Architecto Itália
ROTELLINI (1906)

LRHI (1887-1978)
Guilherme Rosada Architecto e Constructor Itália LRHI (1887-1978)
Joaquim Gervasio dos Santos Empreiteiro Portugal SST (Nº 1.496)
José Campanella Constructor Itália LRHI (1887-1978)
José Henrique Duarte Engenheiro Civil Itália ALMANACH (1913)
José Tofoli Engenheiro Civil Itália ALMANACH (1913)
Nicolau Terreri Constructor Itália CREA (Nº823)
Paschoal de Vicenzo Architecto e Constructor Itália LRHI (1887-1978)

Pedro Girotto Constructor Itália
LRHI (1887-1978)

CREA (Nº1375)

Raphael Schettini Engenheiro Civil Itália

PISANI (1937)

LRHI (1887-1978)

CREA (Nº1033)
Renato A. Camerine Engenheiro Civil Itália PISANI (1937)
Thomaz Terreri Constructor Itália ALMANACH (1913)
Vicente LoGiudice Constructor Itália ALMANACH (1913)
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se identificando como construtor72. Notamos também que, no início da década de 1920, ele 
assinou alguns projetos como B. Domingues e Co., ou ainda, B. Domingues e Cia., fato que, 
somado ao número de mais de 700 projetos em quatorze anos73, nos faz acreditar que o então 
arquiteto e construtor contava com a colaboração de outros colegas de profissão. Como vimos 
no Quadro 8 (p.93), o profissional não teve titulação de arquiteto reconhecida pelo CREA, e 
foi registrado no órgão somente como projetista e construtor.

Através da pesquisa documental em jornais, realizada no banco de dados da Hemeroteca 
Digital Nacional da Fundação Biblioteca Nacional, obtivemos a informação de que Baudílio 
Domingues Martinez era vice-cônsul geral da Espanha em São Paulo, e tivemos a confirmação 
da localização de sua residência na cidade de Ribeirão Preto. No jornal Correio Paulistano, de 8 
de agosto de 1936, consta a notícia de sua demissão por não estar mais de acordo com a política 
de seu país de origem74. Nos Relatórios do Ministério das Relações Exteriores (RJ) — de 1930 
a 1960, também disponível na Hemeroteca Digital Nacional —, consta em 30 de setembro 
de 1933, data de publicação do documento, a filiação do profissional ao cargo do consulado, 
indicando essa como a possível data de nomeação.

Nos registros do Consulado da cidade de Santos75, consta a entrega de uma ficha de 
apresentação de Baudílio Dominguez Martinez, em 25 de fevereiro de 1918, onde se declara 
construtor, solteiro, com quarenta anos, natural de Goyan – província de Pontevedra, Espanha. 
Nesta circunstância, Domingues não fornece dados sobre seu endereço de residência e se diz 
de passagem pela cidade de Santos. Ressaltamos que essa data não representa a chegada de 
Domingues ao Brasil, uma vez que, como mencionamos, o profissional assinava projetos em 
Ribeirão Preto desde 1911.

O fato de Domingues ser galego, da província de Pontevedra, especificamente de Goyan, 
cidade localizada no limite entre Espanha e Portugal, nos aponta algumas possíveis motivações 
para sua imigração, como afinidades culturais e linguísticas. Esse dado foi apontado por Canóvas 
(2017, p.115) ao estudar a imigração espanhola na cidade de Santos, a autora afirma que a 
origem dos espanhóis na cidade de Santos era majoritariamente a Galícia, diferente daqueles 
fixados na cidade de São Paulo (provenientes, em sua maioria, da Andaluzia), e indica que o 
fato “sugere algumas hipóteses sobre o natural estreitamento das relações entre os membros das 
duas colônias na cidade, impulsionado pelas similitudes linguísticas e afinidades culturais que 
os aproximavam”.

Ao estudar os imigrantes espanhóis na cidade de Santos, Canóvas (2017, p.131) aponta 

72   Entre os profissionais que trabalharam como construtor com Baudílio Domingues estão Antônio Ristori, Pedro Girotto e 
Nicolau Terreri.
73   O primeiro processo com a assinatura desse profissional, que registramos no nosso recorte temporal, foi o da casa da rua 
Lafaiete, 11, em 1919. Após este ano sua assinatura se torna frequente até 1933, último ano do período definido na pesquisa.
74   A notícia afirma que o engenheiro “solicitou demissão do cargo que vinha occupando há algum tempo. O motivo de sua 
demissão prende-se em não estar de accôrdo com o governo de seu paiz”.
75   Nº Sequencial 5215 — Nº de ordem 372. Informação fornecida por Marília Dalva Klaumann Cánovas, extraída de seu 
banco de dados pessoal realizado através dos dados coligidos dos Registros Consulares das cidades de São Paulo e Santos.



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

105

Capítulo 2 •  Os profissionais atuantes na cidade

a questão da superpopulação de algumas regiões da Espanha como determinante para o êxodo 
populacional, realidade que, no nosso caso específico, auxiliaria na justificativa da vinda de 
Baudílio Domingues para o Brasil, uma vez que a região do imigrante era a mais populosa 
no período – Pontevedra 105 hab./km2, em comparação com Corunha, Ourense e Lagos, 
respectivamente com 82, 57 e 47 hab./km2. Outra reflexão importante que nos traz a leitura 
de Canóvas (2017, p.135) é a probabilidade da existência de cadeias migratórias através de 
“mecanismos calçados em redes microssociais — de vizinhança ou de parentesco”; onde 
podemos apostar principalmente nas redes de vizinhança uma vez que o construtor Baudílio 
Domingues provavelmente imigrou sem a família76.

Sobre os imigrantes espanhóis na cidade de São Paulo, a autora Canóvas afirma que (2009, 
p.188) o “surto de novas construções, configurando o quadro da diversificação vivenciado pela 
metrópole, passou a demandar uma constelação de novos ofícios, materiais e serviços, alguns 
mais especializados que outros”, justificando a vinda de imigrantes espanhóis profissionais 
da construção civil, que dentre eles estariam pedreiros, serralheiros, desenhistas, marceneiros, 
encanadores, ferreiros, marmoristas, pintores, torneiros e  estucadores.

Um importante documento localizado a respeito de Baudílio Domingues é o cartão de 
imigração da “Delegacia Especializada de Estrangeiros — Secretaria da Segurança Pública”. 
Nesse cartão consta que Domingues nasceu em 23 de agosto de 1880, era espanhol, natural de 
Goyan, arquiteto, solteiro, filho de José Domingues e Clestina Martinez e admitido no Brasil 
em caráter permanente, como podemos ver nas Figuras 14 e 15.

Neste documento — Cartão de Imigração da Secretaria da Segurança Pública —, expedido 
em abril de 1940, consta o endereço “Praça Independência nº 7 a 15”. Acreditamos que na data, 
Domingues estava mais uma vez de passagem pela cidade de Santos, uma vez que o endereço 
fornecido se tratava de um hotel. Em consulta à Fundação Arquivo e Memória de Santos — 
FAMS, localizamos a ficha do endereço — Praça Independência nº 7 a 15, da Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, com anotações sobre pequenas reformas e modificações. Consta 
neste documento que o nome do edifício era “Campos Elísios” e, segundo Dias (2005, p.152-
161), no local desta edificação “havia uma construção assobradada” e que “abrigava um hotel, 
o restaurante São Paulo e pequenas agremiações”. Levantamos ainda o nome do proprietário do 
imóvel neste acervo e a documentação aponta que o Edifício Campos Elíseos era de propriedade 
de Haroldo R. Murray, desse modo, acreditamos que Domingues estava, de fato, hospedado 
no hotel instalado nesse edifício. Por fim, procuramos o nome de Baudílio Domingues nos 
processos construtivos da cidade de Santos, na FAMS, visando pesquisar se o construtor exerceu 
atividade profissional na cidade, e não localizamos nenhum registro de atuação. Concluímos, 

76   Consta na documentação que Domingues era solteiro e, nas pesquisas do banco de dados coligidos dos Registros Consulares, 
disponibilizados por Marília Dalva Klaumann Cánovas, não localizamos a filiação do construtor — José Domingues e Clestina 
Martinez. Na data onde o construtor se apresenta (25/02/1918), consultando a ordem sequencial dos registros, localizamos 
um jovem de 18 anos, proveniente de Goyan, Ozores Rodrigues Martins, residente em Santos, podendo ser esse o contato do 
construtor no Brasil.
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Fonte: “Brasil, São Paulo, Cartões de Imigração, 1902-1980”, database with images, FamilSearch.

Figura 14: Frente do Cartão de Imigração de Baudílio Domingues Martinez, emitido pela Secretaria da 
Segurança Pública, Delegacia Especializada de Estrangeiros.

Figura 15: Verso do Cartão de Imigração de Baudilio Domingues Martinez, emitido pela Secretaria da 
Segurança Pública, Delegacia Especializada de Estrangeiros.

Fonte: “Brasil, São Paulo, Cartões de Imigração, 1902-1980”, database with images, FamilySearch.
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assim, que ele não se estabeleceu em nenhum momento na cidade de Santos, estando apenas de 
passagem na cidade.

Durante o levantamento dos processos no acervo de Obras Particulares do APHRP, 
fizemos uma pequena busca fora do recorte proposto nos processos, escolhendo o ano de 1945, 
a fim de identificar possíveis permanências e novas abordagens. Constatamos que o profissional 
não mais assinava projetos naquele ano na cidade de Ribeirão Preto.

Diferentemente de outros profissionais, Domingues parece não ter deixado descendentes 
em Ribeirão Preto, e mesmo nas entrevistas que realizamos com moradores mais antigos, 
com vivência nos anos 1940 e 1950, não se recordavam do nome. Desta maneira, pelo fato do 
profissional não assinar mais processos na cidade, na década de 1940, não ter deixado familiares 
em Ribeirão Preto, e declarar como endereço a cidade de Santos no cartão de imigração da 
delegacia de estrangeiros, inclusive sendo esse seu último indício encontrado por essa pesquisa, 
admitimos haver duas possibilidades: a mudança em caráter permanente de Domingues para 
outro país, ou seu falecimento. Tornamos essas possibilidades mais contundentes ao atentar 
para o detalhe de que no Cartão de Imigração da Secretaria da Segurança Pública consta que 
Domingues teve passaporte expedido pelo Consulado Espanhol, com destino a Espanha e 
Portugal, com passagem de ida e volta em 1946, data em que teria a idade avançada de 66 
anos. Vale considerar que provavelmente sua volta ao país de origem se deu em circunstâncias 
favoráveis depois de amealhar algum recurso financeiro em decorrência do número de trabalhos 
prestados em Ribeirão Preto até a década de 1930.

Encerramos nossa busca biográfica do profissional sobre Domingues com a incerteza 
sobre suas motivações de vinda para o Brasil, bem como de seu possível retorno ao seu país de 
origem, mas finalizamos ressaltando sua importância para a arquitetura da cidade de Ribeirão.

Figura 16: Imagens da Praça Independência nº 7 a 15, Santos (1954). Endereço de residência fornecido por 
Baudílio Domingues em 1940. A edificação no período abrigava um hotel, um restaurante e outras atividades no 

pavimento térreo.

Fonte: Fundação Arquivo e Memória de Santos.
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Carlos Barberi (Carlo Barberi)

É desse profissional a assinatura mais recorrente nos projetos da primeira década do nosso 
recorte temporal. Identificamos a autoria de projeto e/ou responsabilidade de construção em 27 
processos, entre os anos de 1911 e 1924, no acervo de Obras Particulares do APHRP.

Segundo Rotellini (1906, p.1120), Carlos Barberi era escultor e nasceu na comuna de 
Forte dei Marmi, na região da Toscana e emigrou para o Brasil em 1890, se estabelecendo na 
cidade de Ribeirão Preto em 1892. Assim como indicado pela bibliografia, foi localizado no 
livro de Registro da Hospedaria de Imigrantes, disponível no acervo do Arquivo do Estado de 
São Paulo, o registro de imigração de Carlo Barberi em 15 de junho de 1890, com sua esposa 
Pia, no vapor “La France” (livro 20, p.131).

Sobre a biografia do profissional, Borges (1999, p.115) afirma que:

Estudou na Scuola di Belle Arti di Pietrasanta e aprendeu o ofício de marmorista com 
seu pai Domênico Bárberi. Em 1890, veio para o Brasil, em Amparo, onde executou o 
altar-mor da Igreja Matriz. Em 1892, fixou residência em Ribeirão Preto, abrindo um 
ateliê com oficina de marmoraria. Casou-se com Pia Vanni Nei Bárberi, que veio a 
falecer em Ribeirão Preto, no ano de 1896. O seu segundo casamento foi com Palmira 
Granato. Como escultor, trabalhou na execução de túmulos para o cemitério local 
e de outras cidades vizinhas. Como arquiteto, projetou várias fachadas de prédios 
em Ribeirão Preto. Em 1915, foi vice-presidente da Sociedade Dante Alighieri. Em 
1917, obteve a medalha de Ouro na exposição promovida pela Sociedade Portuguesa 
de Beneficência, pelo projeto do altar de Nossa Senhora das Dores para a Catedral. 
Como professor foi o primeiro da cidade a transmitir em seu ateliê noções de desenho, 
pintura, modelagem e escultura aos adolescentes que queriam seguir a profissão de 
marmorista.

Em outra publicação, Borges (2002, p.61) menciona que as marmorarias do período 
participavam da “produção arquitetônica”, acrescentando que a “maioria das marmorarias de 
Ribeirão Preto tinha em sua firma artesãos formados na Europa, que dividiam com arquitetos sem 
diploma o encargo de projetar e executar boa parte das construções da cidade”, indicando Carlos 
Barberi como proprietário da Grande Marmoraria Italo Brazileira, Figura 17. Localizamos nos 
periódicos — Jornal de Notícias (8 de dezembro de 1903) e A Cidade (14 de outubro de 1905) 
—, anúncios de Carlos Barberi oferecendo além dos serviços de arquiteto e marmorista, o de 
importação de mármore, como podemos ver na Figura 18.

Atribuímos ao ofício de marmorista, e a sua formação em uma escola de belas artes 
italiana, a principal característica dos projetos que assina: fachadas muito carregadas na 
ornamentação. Este fato nos levou a aventar a possibilidade de Barberi ser um “frentista”, no 
entanto, encontramos no livro de Registros de Impostos sobre Comercio, Industria, Profissões e 
Produção de Café, no ano de 1920, o pagamento de imposto de Carlos Barberi para o município 
de Ribeirão Preto, como arquiteto.

Borges (2002, p.98) afirma que “por volta de 1917, o marmorista Barberi possuía uma 
condição econômica satisfatória” e que “se preparou para regressar com toda a família para 
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Figura 17: Grande Marmoraria Italo Brazileira, de Carlos Barberi, 
localizada na rua Duque de Caxias e demolida na década de 1940.

Fonte: Jornal de Notícias, 8 de dezembro de 1903, e A Cidade, 14 de outubro de 1905.

Figura 18: Periódicos com anúncios dos serviços prestados por Carlos Barberi e sua marmoraria.  

Fonte: Borges (2002, p.62).
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a Itália”, no entanto não conseguiu deixar o país devido à Primeira Guerra Mundial (1914-
1918), se estabelecendo novamente em Ribeirão Preto, com uma marmoraria instalada na rua 
Visconde de Inhaúma, onde trabalhou até 1930. Após essa data, o profissional encerrou os 
trabalhos da marmoraria e continuou ensinando o ofício de marmorista a um número reduzido 
de interessados, parentes e amigos. Carlos Barberi faleceu na cidade de Ribeirão Preto em 1945.

Nicolau Terreri

Segundo registro oficial do CREA77, o profissional foi licenciado construtor em 14 de 
dezembro de 1934 para exercer atividades somente no município de Ribeirão Preto. Natural de 
Peschopennataro, Itália, nasceu em 15 de outubro de 1898, filho de Raphael Terreri e Christina 
de Stefano. Era casado e teve sua licença cancelada no ano de 1983 devido a seu falecimento. 
Identificamos a autoria de projeto e/ou responsabilidade de construção em 43 processos, entre 
os anos de 1923 e 1933, no acervo de Obras Particulares do APHRP.

Pedro Girotto

Segundo registro oficial do CREA78, o profissional foi licenciado construtor pelo órgão em 
9 de agosto de 1935 para exercer atividades somente no município de Ribeirão Preto. Natural 
de Treviso, Itália, nasceu em 8 de julho de 1885, filho de Germano Girotto e Antônia Girotto. 
Era casado e pediu o cancelamento de seu registro como construtor em 1956. Identificamos a 
autoria de projeto e/ou responsabilidade de construção em 78 processos, entre os anos de 1924 
e 1933, no acervo de Obras Particulares do APHRP.

Raphael Schettini

Como vimos, Pisani, no livro Lo Stato di San Paolo nel Cinquantenario dell’Immigrazione 
(1937, p.452-461), apresenta Schettini como engenheiro, atribuição que também aparece em 
suas assinaturas em projeto, no entanto, no Brasil, teve sua licença expedida como projetista, 
construtor e agrimensor. Era natural de Maratea, Itália, nascido em 19 de fevereiro de 1873 
e filho de João Schettini e Magdalena Schettini, segundo registro oficial do CREA79. Foi 
localizado no livro de Registro da Hospedaria de Imigrantes, a imigração de Raffaele Schettini, 
em 11 de julho de 1893, sozinho, no vapor “Bretagne” (livro 042, p.055), consultar Anexo 16 
(p.366). Consta na documentação oficial do órgão profissional, que seu registro foi cancelado 
por estar em débito de suas anuidades desde 1954 até 1967. Provavelmente, no ano de 1954, 
o engenheiro tenha encerrado sua atividade profissional devido a idade avançada e 1967 pode 

77   Livro de Registro Definitivo nº 5, carteira profissional nº 823.
78   Livro de Registro Definitivo nº 7, carteira profissional nº 1375.
79  Livro de Registro Definitivo nº 6, carteira profissional nº 1033.
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ter sido o ano de seu falecimento. Identificamos a autoria de projeto e/ou responsabilidade de 
construção em 97 processos, entre os anos de 1914 e 1933, no acervo de Obras Particulares do 
APHRP.

Vicente LoGiudice (Vicenzo LoGiudice)

O construtor italiano Vicente LoGiudice aparece em nossos levantamentos até o ano de 
1917 e foi responsável pela construção de várias obras de importância na cidade, como também 
nos confirma a consulta aos periódicos. O jornal Correio Paulistano, de 6 de maio de 1907, 
traz a notícia da assinatura do contrato para a construção do edifício da Sociedade Recreativa, 
se referindo a LoGiudice como “empreiteiro” (o projeto foi do também imigrante italiano 
Affonso Geribello), enquanto o jornal, de 28 de março de 1910, traz a notícia de ampliação 
da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, organizada pelo “hábil construtor sr. Vicente 
LoGiudice”, e o de 31 de março de 1917, a notícia da finalização do pavimento térreo da 
Catedral sob a direção do mesmo construtor. Ele prestava assistência também ao setor de obras 
públicas de cidades vizinhas, executando obras e pequenos serviços como a construção de um 
muro ao redor da cadeia de São Simão, a reforma de uma escola em Jardinópolis e a construção 
da cadeia e fórum de Sertãozinho, todas no início da década de 1910. Localizamos também 
no jornal Correio Paulistano, de 28 de maio de 1916, a notícia da construção de uma nova 
capela, ao lado da igreja São José projetada pelo “desenhista Francisco José LoGiudice”, filho 
do “antigo e acreditado empreiteiro Vicente LoGiudice”. No jornal Correio Paulistano, de 
23 de novembro de 1918, localizamos a notícia de seu falecimento, nos esclarecendo dessa 
forma o término de sua profícua atuação na cidade. Identificamos a autoria de projeto e/ou 
responsabilidade de construção em 37 processos, entre os anos de 1911 e 1917, no acervo de 
Obras Particulares do APHRP.

2.5  Os profissionais licenciados nacionais 

Alexandre Setti

Como podemos ver na Figura 19, consta na ficha da Secretaria do Serviço de Trânsito que 
Alexandre Setti era natural de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, nasceu em 2 de novembro 
de 1903, filho de Carlos Sette e Rosa Sette, e era casado. O profissional foi licenciado construtor 
com exercício exclusivo no município de Ribeirão Preto, a partir de 1933, segundo registro 
oficial do CREA80 e teve sua licença cancelada devido ao seu falecimento em 21 de dezembro de 
1981. Identificamos a autoria de projeto e/ou responsabilidade de construção em 51 processos, 
entre os anos de 1924 e 1933 no acervo de Obras Particulares do APHRP.

80   Livro de Registro Definitivo nº 5, carteira profissional nº 1155.
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Antônio Terreri

Segundo registro oficial do CREA81, o profissional foi licenciado como projetista e 
construtor em 11 de abril de 1926. Natural de Campinas, estado de São Paulo, nasceu em 15 
de outubro de 1892, filho de Henrique Terreri e Elizabetti del Corso. Era casado e teve sua 
licença cancelada devido ao seu falecimento em 1959. Identificamos a autoria de projeto e/ou 
responsabilidade   de construção em 39 processos, entre os anos de 1913 e 1933, no acervo de 
Obras Particulares do APHRP.

Cícero Martins Brandão

Trata-se do segundo profissional mais presente nos processos de Obras Particulares entre 
o período de 1910-1933 — depois de Baudílio Domingues —, com a assinatura de 258 projetos 
aprovados. Sua primeira assinatura levantada dentro do recorte temporal é no ano de 1923, 
sendo que seu nome aparece até o último ano de nosso levantamento.

81   Livro de Registro Definitivo nº 1, carteira profissional nº 61.

Figura 19: Ficha da Secretaria do Serviço de Trânsito — Alexandre Setti.

Fonte: Protocolo nº 374 do Serviço de Trânsito, localizado no APHRP.
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Segundo documentação da Secretaria do Serviço de Trânsito, Cícero Martins Brandão 
nasceu em 27 de setembro de 1893, na cidade de Cravinhos, casado, filho de João Baptista 
Ramos Brandão e Cezarina Martins Brandão, como podemos ver na Figura 20. Consta, ainda 
nesse documento, que a profissão de Brandão era arquiteto.

O profissional foi licenciado como projetista e construtor em 30 de junho de 192682 pelo 
CREA, e nomeado “Architecto” da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto pela resolução nº 44 
de 1 de fevereiro de 1932, segundo documentação levantada na pasta do Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura localizada no APHRP83. Em outro documento desta pasta, datado de 
12 de dezembro de 1944, Cícero Martins Brandão assina como “Diretor de Obras — Interino”. 
Ao consultar esta resolução averiguamos que oficialmente o documento nomeia “o architecto 
Sr. Cícero Martins Brandão para o cargo de ajudante do eng. municipal”84.

82   Livro de Registro Definitivo nº 1, carteira profissional nº 355.
83   Correspondência oficial da Secretaria de Obras com a “Relação dos funcionários que trabalham na repartição de obras desta 
prefeitura”, datada de 26/12/1935. Além de Cícero Martins Brandão, consta a atividade dos engenheiros Nelson Rodrigues 
Nobrega, Octavio Goulart Penteado, e de Ismar Teixeira Alvarenga, prático agrimensor.
84   Disponível   em: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/legislacao-municipal/pesquisa. Consultado em junho de. 2019.

Figura 20: Ficha da Secretaria do Serviço de Trânsito — Cícero Martins Brandão.

Fonte: Protocolo nº 2.679 do Serviço de Trânsito, localizada no APHRP.

http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/legislacao-municipal/pesquisa
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Em entrevista, José Cícero Martins Brandão85 afirma que seu pai serviu ao exército na 
Revolução de 1930, e foi contratado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto quando voltou 
da guerra. Projetou muitos loteamentos, entre as décadas de 1940-1950, entre eles o Jardim 
Paulista e o Jardim Paulistano, com o irmão Edílio que também era construtor, mas não possuía 
licença para atuar, por isso, tudo era assinado por Cícero. Além de desenhar loteamentos, 
executavam a medição, marcação das ruas. José Cícero acrescenta que o profissional projetou 
várias obras importantes na cidade como a capela do Cemitério da Saudade86 e a entrada do 
Bosque Fábio Barreto.

Foi localizada, no jornal O Estado de S. Paulo, de 7 de janeiro de 1958, a notícia de 
aposentadoria do profissional: “Após mais de 30 anos de serviços prestados ao município, 
aposentou-se o sr. Cícero Martins Brandão, que fazia parte do serviço de engenharia da Prefeitura 
local.”. Mesmo aposentado do órgão municipal, Brandão muito provavelmente continuou a 
exercer a profissão porque, diferentemente de Domingues, era lembrado como profissional 
atuante até na década de 1960, e foi citado nas entrevistas com pessoas idosas que tinham 

85    Filho de Cícero Martins Brandão. Entrevista realizada em 11 de abril de 2019.
86   Segundo site oficial da Prefeitura de Ribeirão Preto, projetos atribuídos ao profissional: o necrotério, a capela e o portão 
monumental do cemitério; e obra dos respectivos profissionais: Antônio Giroto, Antônio Terreri e Alexandre Setti, nos anos de 
1933, 1934 e 1935.

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 21: Retrato de Cícero Martins Brandão.
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vivência na cidade, como a de Benedicto de Azevedo87, que afirma: “Conheci, sim. Conheci 
bem, ele andava sempre a pé. Cícero Martins Brandão, ele era engenheiro da prefeitura”.

No jornal A Cidade, de 9 de novembro de 1984, encontramos a notícia do falecimento 
do profissional, aos 91 anos. Além de seu filho José Cícero, entrevistado pela pesquisa, deixou 
uma filha, Maria Rita Brandão.

Renato  A. Camerini

Embora assinasse os processos como engenheiro civil, segundo registro oficial do 
CREA88, Renato Achilles Camerini foi licenciado como projetista, construtor e agrimensor em 
8 de janeiro de 1927. Como vimos, existe uma divergência acerca de sua nacionalidade, uma 
vez que aparece na publicação Lo Stato di San Paolo nel Cinquantenario dell’Immigrazione 
como imigrante italiano, enquanto no registro do órgão profissional consta que era brasileiro 
nascido em São Paulo, capital, em 13 de fevereiro de 1902, filho de Achilles Camerini e Ida 
Volani Camerini. Era casado e faleceu em 21 de setembro de 1964. Identificamos a autoria de 
projeto e/ou responsabilidade de construção em 45 processos, entre os anos de 1925 e 1932, no 
acervo de Obras Particulares do APHRP.

2.6  Leituras quantitativas sobre os profissionais identificados

Além de extrair a informação sobre quais eram os profissionais mais atuantes na cidade, 
como vimos na Tabela 9 (p.82), aplicamos a metodologia de análise exposta no item 1.3.3 
do capítulo 1 (Características dos projetos arquivados pelo APHRP, p.70), cruzando os dados 
que se referem a estes nomes com as tipologias programáticas e com os bairros dos projetos 
habitacionais aprovados. Tal investigação teve como objetivo, mais uma vez, compreender o 
perfil dos construtores no período.

Para tal, usamos os quatro profissionais com mais assinaturas identificadas nos processos, 
todos não diplomados: Baudílio Domingues, Cícero Martins Brandão e Guilherme Rosada, que 
assinavam como arquiteto construtor; e Antônio Ristori que assinava apenas como construtor; 
acrescentamos à análise o engenheiro civil Antônio Soares Romêo — titulado mais atuante na 
cidade —, também baseado no número de assinaturas identificadas.

Em nosso primeiro passo da análise, cruzamos os dados desses profissionais e das tipologias 
programáticas das casas aprovadas para a construção, reforma e ampliação em Ribeirão Preto 
entre 1910-1933, e pudemos verificar que a titulação de engenheiro civil pode ter sido fator 
determinante para a sua contratação por parte da camada mais abastada da população, dando 
preferência à contratação de um profissional diplomado, como podemos observar na Tabela 
12. Tal fato é observado, uma vez que Soares Romêo assina quatro projetos de palacetes no 

87    Entrevista realizada em 20 de abril de 2017.
88   Livro de Registro Definitivo nº 7, carteira profissional nº 1303.
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período, enquanto Baudílio Domingues assina três, e Cícero Martins Brandão, dois projetos de 
palacetes — mesmo sendo um número próximo, o engenheiro ainda assina mais exemplares, 
principalmente se considerarmos seu universo de projetos, bem menor que os outros construtores 
mencionados. É notável considerar que os profissionais não titulados detiveram uma fatia maior 
dessas aprovações, em relação ao profissional diplomado, e lembramos que, para além das 
classes sociais de alcance de cada um, os engenheiros exerciam muitas vezes outras funções, 
como o caso de Soares Romêo que, como vimos, exerceu cargo público na municipalidade 
durante o período.

Profissional N° de Processos (%) 
Baudílio Domingues 660  

Palacete 3 0%
Casa de padrão alto 13 2%

Casa de padrão médio 173 26%
Casa popular 365 55%
Casa mínima 106 16%

Cícero Martins Brandão 233  
Palacete 2 1%

Casa de padrão alto 3 1%
Casa de padrão médio 67 29%

Casa popular 115 49%
Casa mínima 46 20%

Antônio Ristori 145  
Palacete 0 0%

Casa de padrão alto 1 1%
Casa de padrão médio 41 28%

Casa popular 82 57%
Casa mínima 21 14%

Guilherme Rosada 106  
Palacete 1 1%

Casa de padrão alto 1 1%
Casa de padrão médio 15 14%

Casa popular 76 72%
Casa mínima 13 12%

Antônio Soares Romêo 42  
Palacete 4 10%

Casa de padrão alto 1 2%
Casa de padrão médio 13 31%

Casa popular 16 38%
Casa mínima 8 19%

Tabela 12: Cruzamento de dados: profissional e tipologia programática.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras 
Particulares do APHRP.
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Ao analisar os dados de Domingues, Brandão e Ristori, notamos que existe uma 
proximidade bastante grande no número de projetos nas respectivas tipologias programáticas, 
se destacando as casas populares (entre 49% e 57%), seguidas daquelas de padrão médio (entre 
26% e 29%). As casas mínimas representaram para esses profissionais poucos exemplares (entre 
14% e 20%); e assim como os palacetes, as casas de padrão alto, eram exceção, não passando 
de poucos exemplares da produção desses profissionais. O profissional Guilherme Rosada 
se diferencia destes por ter os projetos predominantemente compostos por casas populares 
(representando 72% da totalidade), e um menor número de casas de padrão médio, em relação 
aos demais profissionais. Como vimos, Soares Romêo se destaca por ter construído um maior 
número de palacetes, e ainda podemos observar que o número de casas de padrão médio também 
é relativamente expressivo (com 31%), em comparação aos demais profissionais. Ainda assim, 
notamos que o engenheiro também assinava projetos de casas mínimas, destinadas certamente 
à camada menos favorecida da população.

Outra análise que nos pareceu plausível para compreender melhor o contexto de atuação 
destes profissionais, foi explorar a informação relativa à localização dessas residências 
identificadas nos projetos: afinal, em qual bairro estavam atuando? Como podemos ver na 
Tabela 13, assim como no capítulo anterior, continuamos trabalhando com as seis localidades 
com maior número de aprovação: Centro, Campos Elíseos, Vila Tibério, Barracão, República 
e Retiro, e ainda com os mesmos cinco profissionais mencionados na etapa anterior de análise.

Profissional N° de Processos (%) 
Baudílio Domingues 687  

Centro 224 33%
Campos Elíseos 195 28%

Vila Tibério 195 28%
Barracão (Ipiranga) 35 5%

República (Vila Virgínia) 21 3%

Retiro 17 2%
Cícero Martins Brandão 231  

Centro 97 42%
Campos Elíseos 43 19%

Vila Tibério 68 29%
Barracão (Ipiranga) 7 3%

República (Vila Virgínia) 14 6%

Retiro 2 1%
Antônio Ristori 144  

Centro 45 31%
Campos Elíseos 18 13%

Vila Tibério 63 44%
Barracão (Ipiranga) 5 3%

Tabela 13: Cruzamento de dados: profissional e bairros.
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Averiguamos com essa comparação que Domingues e Rosada tinham a maior parte de seus 
clientes localizada na área central da cidade, com 33% e 35% dos projetos, respectivamente, 
seguidos por casas localizadas no bairro dos Campos Elísios, com 28% e 43%. Observamos 
ainda que Domingues aprovou o mesmo número de casas na Vila Tibério também (195 
processos identificados por essa pesquisa), bairro que era predominante, depois da área central 
da cidade, para os profissionais Brandão, Ristori, Rosada e, ainda, o engenheiro Soares Romêo 
com o número de 29%, 44%, 43% e 22%, respectivamente. Fazemos aqui uma ressalva, da 
mesma maneira que as casas populares eram maioria na totalidade de processos aprovados, as 
casas construídas na área central também se destacam quantitativamente em relação aos demais 
bairros, ou seja, a tendência de terem projetos construídos nessa área também acompanham o 
número geral de processos.

Finalmente, essa análise nos permite fazer uma última constatação de que, mesmo que 
com variações quantitativas, todos os cinco profissionais estudados aqui assinaram projetos de 
todas as tipologias programáticas, nos seis bairros estudados — nos permitindo afirmar que seus 
projetos estavam espalhados por toda a cidade, não se restringindo à alguma área específica e 
nem a alguma camada específica da população

República (Vila Virgínia) 11 8%

Retiro 2 1%
Guilherme Rosada 108  

Centro 38 35%
Campos Elíseos 46 43%

Vila Tibério 18 17%
Barracão (Ipiranga) 2 2%

República (Vila Virgínia) 3 3%

Retiro 1 1%
Antônio Soares Romêo 59  

Centro 26 44%
Campos Elíseos 13 22%

Vila Tibério 11 19%
Barracão (Ipiranga) 4 7%

República (Vila Virgínia) 4 7%

Retiro 1 2%
Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras 

Particulares do APHRP.
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2.7  De assinaturas à personagem da cidade: considerações acerca deste capítulo

O capítulo teve como objetivo a investigação dos profissionais atuantes na construção civil 
da cidade de Ribeirão Preto, através dos processos arquivados no acervo de Obras Particulares 
do APHRP.A fonte primária, em dados quantitativos, nos permitiu algumas considerações 
assertivas a respeito da atuação profissional: existiu a forte presença de imigração de profissionais 
italianos na cidade de Ribeirão Preto, no entanto, foi a figura de um espanhol que se destacou 
na assinatura de projetos do período, contribuindo para dar voz a outras abordagens além 
daquelas que consideram a presença da cultura italiana na cidade. Abertura de novos panoramas 
também aconteceu descortinando nomes até então desconhecidos na cidade, e ainda, mostrando 
a dimensão da atuação dos profissionais em números, sendo que alguns desses profissionais 
até então pouco estudados se mostram mais participativos do que outros já estimados pela 
historiografia da cidade.

Para além dos números, cumprindo ao que nos propusemos, traçamos um panorama 
que nos permite afirmar que foram muitas as trajetórias individuais que se entrecruzaram 
neste caminho, trabalhando na construção da cidade. Questões como nacionalidade, titulação 
e formação profissional nos ajudaram a montar um pequeno mosaico e dar visibilidade aos 
engenheiros, arquitetos e construtores, transformando uma listagem de assinaturas, em atores 
responsáveis pela produção da paisagem urbana — ou parte dela — daquele período.

Vimos que muito aconteceu no campo profissional do período entre 1910-1933, com a 
chegada de imigrantes, com a institucionalização do ensino e corporativismo da profissão, que 
viria desaguar em mudanças no panorama após meados da década de 1930 — o que motivou, 
e justifica, o encerramento de nosso recorte temporal. Através da documentação analisada, 
afirmamos que Ribeirão Preto estava inserido nesses acontecimentos nacionais, fazendo parte 
do debate em voga e deslocando o eixo historiográfico pautado frequentemente no eixo das 
capitais São Paulo e Rio de Janeiro para o interior do estado. Veremos adiante, que esse fato 
não acontece apenas com o perfil, e campo profissional, mas também na arquitetura que estes 
personagens trazem para a cidade.

Desta maneira, a pesquisa nos permite afirmar que a cidade estava sendo construída, ou 
pelo menos aprovada para construção em órgão municipal, através de edificações projetadas 
por engenheiros formados pela instituição Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e 
por arquitetos e projetistas que vieram a ser licenciados pelo órgão de classe, e por construtores 
nacionais e imigrantes, fato decisivo que assinala uma riqueza de miscigenação cultural, 
por meio das experiências pessoais e profissionais no fazer da cidade. Veremos adiante, nos 
capítulos 3 e 4, durante as análises de projeto, como o teor dessa bagagem esteve presente nas 
residências, seja na maneira de morar, com a distribuição dos programas nas plantas, ou ainda, 
nas fachadas que davam a “cara da cidade” naquele momento.
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Os capítulos iniciais da tese nos permitiram conhecer o acervo do APHRP e a sistematização 
dos dados, entender algumas características dos projetos residenciais que estavam sendo 
aprovados, incluindo o reconhecimento dos profissionais que atuaram na cidade de Ribeirão 
Preto no período. Agora, atendendo aos objetivos específicos da pesquisa — analisando com 
acuidade o pormenor de cada projeto —, e dividindo nosso recorte entre dois momentos, 
trataremos nesse capítulo do período entre 1910 e 192189, a começar pela investigação da 
legislação vigente.

3.1  Legislação urbana e edilícia até a segunda década do século XX

Visamos explorar aqui, em especial os códigos de obras do município de Ribeirão Preto, 
por dois motivos: por se tratar de um instrumento municipal — que retrata de maneira mais 
pontual a realidade da cidade e que, por sua vez, estaria sendo guiado por aqueles decretos e 
leis federais, e estaduais — e por ser instrumento de uso direto de projetistas para aprovação 
dos processos residenciais.

Destacamos, assim, que além dos códigos de posturas, outras providências estavam sendo 
tomadas por parte do Estado, visando a salubridade das cidades, como mostra Ferreira (2016) 
ao estudar a questão da higiene nas habitações de Campinas entre 1880 e 1934. A pesquisadora 
aponta que (2016, p.177-178) diversos órgãos — estaduais e municipais —, estavam sendo 
instituídos na última década de 1890 com o objetivo de conter as epidemias por meio de ações 
sanitárias, entre eles, o Serviço Sanitário do Estado, em 1891, que contava com “corpo técnico 
especializado para intervir nas cidades e nas habitações, tendo em vista a melhoria do estado 
sanitário geral do Estado paulista”90.

Para Salgado (2010, p.3), a dimensão dos saberes técnicos e eruditos permite reconhecer 
no higienismo “a primeira tentativa de sistematização de princípios pretensamente científicos”, 
sendo o início da “administração pública moderna das cidades”. Usando o exemplo da cidade 
do Rio de Janeiro, a autora afirma que (2010, p.9), na metade do século XIX, os levantamentos 
estatísticos juntamente com o conceito de saúde pública se difundem entre os profissionais 
(engenheiros, médicos e arquitetos), e leva os governos a “intervir cada vez mais nas cidades”. 

89   Pontuamos aqui que dos 3.275 processos sistematizados entre 1910 e 1933 de uso residencial e misto, serão foco das 
análises deste capítulo o montante de 1.014 processos referentes ao período entre 1910 e 1921; os demais — 2.261 processos 
serão tema de análise do próximo capítulo que trata do recorte entre 1922 e 1933.
90   Sendo assim, por não ser objetivo principal da tese, não nos aprofundaremos no extenso percurso dos órgãos institucionais 
higienistas, para mais informações sobre questões relacionadas às práticas sanitárias do estado de São Paulo no período, dentre 
os autores que se debruçaram sobre o tema, consultar Ferreira (2016), Cachioni (2013), Salgado (2010), Lemos (1999) e Lapa 
(1996).
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Autores que abordam a legislação urbana, como Lemos (1999) e Lapa (1996), afirmam que o 
final do século XIX representou para São Paulo e Campinas, respectivamente, um momento de 
mudança na legislação urbana visando uma melhoria da qualidade de vida e uma mudança na 
postura social do viver na cidade, e em Ribeirão Preto não foi diferente.

Faria (2010, p.39-69)91, em sua pesquisa sobre o discurso de higiene, beleza e disciplina 
na modernização de Ribeirão Preto, descreve o cenário de quando Martinho Prado chegou 
à cidade na década de 1870, explicitando os problemas de higiene urbana, saúde pública e 
carência de infraestrutura urbana, caracterizando a cidade como um “ambiente ainda rural”, 
mas mostra que a conjuntura começa a se alterar com o primeiro Código de Posturas da Câmara 
Municipal de Ribeirão Preto, datado de 188992.

Para Lemos (1999, p.13-17), até a República, “os governos não interferiam na organização 
interna das residências, cujas plantas, no entanto, eram exatamente semelhantes entre si”, sendo 
que o que diferenciava a casa dos ‘pobres e ricos’ era variação do número de cômodos, sendo 
apenas após esse período que ‘a lei entrou dentro de casa’”93. Ressaltamos que Lemos (1999, 
p.14-15) aponta ainda outras questões, além daquelas de cunho sanitário e de higiene, para 
as mudanças na habitação nesse período, dentre elas, as novidades trazidas pela Revolução 
Industrial, o aprimoramento das técnicas construtivas — agora com o uso de tijolo e do ferro 
nas construções —, o aumento populacional que teria feito a população da capital dobrar na 
última década do século XIX e o crescimento vertiginoso da cidade.

No que se refere à nossa investigação, em específico sobre o Código de Posturas de 
1889, notamos que o mesmo condiz com a afirmação de Lemos (1999), uma vez que não 
estabelece diretrizes para os interiores das edificações. Dentre outras orientações, o Código de 
1889 de Ribeirão Preto traz a preocupação com o nivelamento e alinhamento das construções, 
ou seja, todos os edifícios deveriam ser construídos na linha do lote sob pena de multa ou 
demolição, exige a “regularidade simétrica” para as aberturas de portas e janelas, e ainda 
inclui especificações de acabamentos, como a proibição do uso de capim, palha ou sapê para o 
fechamento das coberturas, e a obrigação de caiar as frentes de prédios e muros de fechamentos 
uma vez ao ano. Por trabalharmos com os projetos de Obras Particulares arquivados no acervo 
documental do APHRP, nosso recorte se inicia em 1910, sendo assim não temos registro de 
projetos aprovados anteriormente. No entanto, no jornal Diário da Manhã, de 19 de agosto 
de 1889, um artigo retrata que existiam edificações no município que não atendiam as regras 

91  A pesquisa de Faria (2010) sobre Ribeirão Preto traz uma reflexão sobre o processo de modernização da cidade através das 
políticas urbanas, das obras e da legislação aprovada entre 1895-1935. Outro trabalho com enfoque urbano-espacial do tema 
sanitário e legislativo na cidade se trata da dissertação de mestrado de Deminice (2015).
92  Para informações sobre o processo de elaboração do Código de Obras de 1889, bem como sua aprovação junto à Câmara 
Municipal de Ribeirão Preto, consultar Sancheas (2003), pesquisa que se baseou na consulta das atas da Câmara, e outras 
documentações primárias, para construir a narrativa do processo de construção da legislação na cidade entre 1874 e 1935.
93  Rolnik (2013, p.37) sinaliza que na esfera municipal da capital, o Código de Obras de 1886 prevê exigências para as partes 
internas das casas operárias sendo uma postura que “partiu da correlação entre as condições sanitárias e o alastramento de 
epidemias na cidade”.
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estabelecidas por aquele código e cobram a responsabilidade da autoridade municipal.

Pois bem apesar de tudo isso, continúa a edificar se telheiros com frente para a rua. 
Na rua Alvares Cabral, esquina da de S. Sebastião acaba de construir-se um telheiro, 
e já se está utilisando, que não só é um attentado contra a lei estabelecida como é 
simplesmente indecente. [...]
Pois agora nem a esse trabalho se dão, levantam um telheiro em meia agua com a 
argamassa de barro apparecer por fóra, telham-no sem embossar, não o rebocam e o 
deixam assim para que os nossos hospedes se riam do nosso progresso. (Diario da 
Manhã, 19 de agosto de 1889)

Pelo tom da queixa fica evidente que a estética das edificações e da cidade se relaciona 
diretamente ao conceito de progresso e desenvolvimento, pelo menos para uma parte daquela 
população. Nesse momento, o Código de Posturas de 1889 prevê no Art. 2 que a Câmara 
não poderia se opor à “forma e arquitetura do edifício” desde que “tenha sido guardada as 
proporções gerais do plano”, tendo seus direcionamentos principalmente no sentido da higiene 
e salubridade, sendo que a questão estética, denominada como “embelezamento da cidade” 
viria a ser tratada apenas nos códigos posteriores.

No entanto, brevemente a questão estética da cidade seria alvo de preocupação da 
legislação estadual. Como pontuamos, as legislações federal e estadual estariam sendo pano 
de fundo para a elaboração das leis municipais, dentre elas, o Código Sanitário de 189494, que 
Lemos (1999, p.72) afirma ser “o início de uma conscientização coletiva voltada não só para 
a higiene pública, mas também para a reformulação urbana visando a salubridade e, sobretudo 
a beleza e a harmonia”. Esta legislação95 que trouxe exigências nas questões da insolação e da 
compartimentação dos ambientes, visivelmente auxiliou a municipalidade de Ribeirão Preto, 
uma vez que diversas diretrizes seriam aderidas no próximo Código de Posturas do município 
em 1902. Este Código Sanitário de 1894 prevê no capítulo II, dedicado às habitações em geral, 
diretrizes das condições adequadas do solo, dos materiais a serem utilizados nas edificações, 
afastamento das edificações do solo, dimensionamentos mínimos de cômodos, previsão de 
encanamento de águas servidas separadas daqueles destinados ao esgoto — e na sua ausência, 
as fossas sépticas, entre outras medidas que visavam a salubridade das edificações. Sobre 
as habitações coletivas, contempladas no capítulo III, os Art. 113-115 preveem a existência 
“imprescindível” de banheiros, e a obrigatoriedade de haver “uma latrina para cada grupo 
de 20 moradores”. Sobre as “Habitações das classes pobres” — o capítulo V —, proíbe a 
construção de cortiços, bem como a demolição daqueles existentes, e prevê no Art.141 que as 
vilas operárias fossem construídas “foras das aglomerações urbanas” e, ainda no Art. 142, em 
grupos de quatro a seis casas, no máximo

96
.

94  Decreto n. 233, de 2 de março de 1894.
95  Destacamos que posteriormente no âmbito estadual foram aprovados, dentre outras legislações, os Códigos Sanitários de 
1911 e de 1918. Este último ficou vigente até praticamente o final da década de 1940. Para mais informações, consultar Lemos 
(1999).
96   Ao estudar as habitações populares, Cachioni (2013, p.380 apud CAMPOS, 2008) afirma que mesmo com a criação do 
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Segundo Sanches (2003, p.168-169), em Ribeirão Preto até esse momento, as ações 
sanitaristas e soluções dos problemas urbanos estariam concentradas em “um só grupo de 
vereadores”, tendo o início de uma “organização estruturada” na criação da Repartição de 
Obras, através do Decreto Municipal nº 32 de 1899. O decreto instituiu a Repartição de Obras, 
Águas e Esgoto composta por “um engenheiro chefe, dois auxiliares oficiais, um guarda, um 
feitor, três pedreiros e nove trabalhadores”, sendo organizada em três secções: Secção de Obras, 
Secção de Higiene e Secção de Esgoto — estrutura que se manteria até a criação da Diretoria 
de Obras em 1935. A Secção de Obras teria o objetivo ainda de substituir as funções antes 
“centralizadas nos antigos arruadores”, e ainda atuar no sentido de fiscalização e execução de 
obras.

Sanches (2003, p.190) afirma que consta nas atas das reuniões da Câmara Municipal 
de Ribeirão Preto que foi neste mesmo ano — 1899, que teria sido dado início, de fato, ao 
“processo de elaboração do novo Código de Posturas”, publicado para entrar em execução 
somente em 1902. Esta legislação era mais detalhada que o código anterior dividida em 382 
artigos que priorizam, além da higiene, também o embelezamento da cidade e a segurança das 
edificações, como podemos constatar no Art. 30.

Art. 30 — A Camara Municipal, pelos seus agentes, fiscalizará toda a obra, construcção 
ou edificação que for feita dentro do perimetro da cidade, tendo em vista velar pela 
fiel observancia de quanto respeitar a hygiene e segurança das obras ou edificações e 
ao embelezamento da cidade e dos seus arrabaldes. (RIBEIRÃO PRETO, 1902, p.17).

O primeiro título do Código de Posturas Municipal de Ribeirão Preto de 1902 diz 
respeito às edificações e arruamentos, e se divide em três capítulos que tratam respectivamente 
do “arruamento, alinhamento, nivelamento e emplacamento das ruas”; “das licenças para as 
edificações e construções” e das “edificações em geral”. Prevê o dimensionamento das ruas, 
avenidas e praça, o abaulamento das vias principais, sarjetas e guia, declividades máximas do 
passeio e, sobre as edificações, determina a construção no alinhamento do limite do lote, e ainda 
o fechamento dentro de sessenta dias daqueles terrenos que tenham construções para dentro 
do alinhamento, e muros fechando terrenos vazios. É notável o esforço da municipalidade em 
regulamentar e padronizar a expansão não apenas das edificações, mas também da cidade como 
malha urbana.

Na sequência, a legislação trata da licença para as edificações, iniciando com o Art. 
3097, como vimos, segue com a determinação do material que deveria ser apresentado para 
a aprovação de obras, incluindo planta do terreno, planta de cada pavimento, elevações das 
fachadas principais e cortes longitudinais e transversais, especificando as escalas gráficas 

primeiro Código Sanitário, a Primeira República “não chegou a avançar significativamente” para resolver a carência deste tipo 
de habitação, tendo estabelecido apenas “padrões mínimos” e concedido “facilidades a construtores”.
97   Sanches (2003, p.167) afirma que é anterior à determinação do Código de 1902, a exigência de que as “plantas para a 
construção deveriam ser apresentadas, previamente, para estudo da comissão de obras”, estando prevista na Lei Municipal nº 
12 de 1896, com a diretriz de respeitar todas as determinações contidas no Código de Posturas de 1889.
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correspondentes, no Art. 3298.

Art. 32 — As licenças serão promovidas pelo proprietario ou seu procurador perante 
o Intendente Municipal.
§ 1º O requerimento declarará com precisão: o lugar com indicação da rua e numero 
si houver, a natureza e destino do predio ou obra, e será acompanhado dos seguintes 
documentos:
a) Planta do terreno, com indicação das elevações, da posição e área da obra, e da 
disposição dos encanamentos para agua.
b) Plano completo da obra a fazer-se, comprehendendo:
1º — Planta de cada pavimento;
2º — Elevação das fachadas principaes;
c) Secções longitudinaes e transversaes sufficientes para completa comprehensão do 
projecto.
d) Planos egualmente completos de qualquer dependencia que tenha a mesma obra.
§ 2º Todos os planos serão desenhados em duplicata, sendo um delles em papel 
transparente, o qual será archivado, com os demais papeis, na secretaria municipal; a 
escala será de 1/100 por metro para as plantas e de 1/50 para as elevações das secções, 
sendo todos os desenhos devidamente cotados.
§ 3º Os planos serão escriptos em portuguez, sellados e assignados pelo proprietario 
ou seu procurador e pelo constructor que tenha de encarregar-se da construcção das 
obras. O proprietarios e o constructor são solidariamente responsaveis perante a 
Municipalidade por qualquer infracção das disposições deste codigo. (RIBEIRÃO 
PRETO, 1902, p.17-18)

Podemos aferir que, ao considerar a legislação vigente, os primeiros desenhos levantados 
no acervo de Obras Particulares do APHRP, relativos aos anos de 1911 e 1912, não atendem 
aos requisitos solicitados pelo Art. 32 do Código de Posturas de 1902. A maior parte destes 
processos está apresentado em apenas uma prancha de papel-manteiga, de formato bastante 
variado, contendo apenas os desenhos de planta das edificações e fachada na escala numérica 
de 1:50 ou 1:100, raramente apresentando os cortes das edificações. Constatamos a ausência 
de informação sobre o endereço em alguns processos (em treze casos do total de 201 projetos 
dos respectivos anos) e em cerca de 60% foi observada a ausência de assinatura por parte 
do construtor responsável na folha de desenho, como solicitava o § 3º do referido artigo, 
que estabelecia ainda que as plantas deveriam ser assinadas não apenas pelo proprietário, 
mas também pelo construtor. Esse profissional se tornaria responsável por qualquer infração 
cometida contra o código e contra a municipalidade. O Art. 40 do código define também os 
profissionais considerados aptos como sendo, além dos engenheiros e arquitetos diplomados, os 
que pagassem os impostos da profissão de construtor, como vimos na Tabela 10 (p.90).

Art. 40 — Serão considerados constructores, para os efeitos do artigo 32 § 3°; além 
dos engenheiros e architectos diplomados, aquelles que pagarem os impostos devidos 
pela profissão de constructor. (RIBEIRÃO PRETO, 1902, p.20)

98  Em São Paulo, Lemos (1999, p.29) aponta que é de 1893 a obrigatoriedade de apresentação de plantas para as novas 
construções.
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Assim como ausência de endereço e indicação de uso do edifício não era frequente, 
conforme solicitado na legislação, a obrigatoriedade de assinatura nas plantas por parte de um 
responsável técnico pela obra, além do proprietário, exigido no último parágrafo do artigo, 
não era cumprida chegando quase a 70% de projetos entre 1911-1921 sem assinatura de um 
profissional em planta, seja ele titulado ou não.

Como explicado anteriormente, os requerimentos relativos aos processos encontram-
se arquivados apenas parcialmente, sem catalogação, e não foram localizados requerimentos 
referentes aos anos de 1911 e 1912, mas analisando outros anos, como 1913, podemos afirmar 
que a assinatura dos construtores também era ausente neste documento, inclusive plantas 
assinadas por responsáveis construtores apresentavam requerimentos assinados apenas pelo 
proprietário, como é o caso da edificação de propriedade de Domingos Milani, aprovada para 
ser construída na rua Florêncio de Abreu que traz, no canto superior esquerdo da folha de 
desenho, um carimbo do architecto Antônio Terreri, mas em seu requerimento consta apenas a 
assinatura de proprietário.

A partir de 1913, os desenhos se tornaram mais técnicos apresentando maior detalhamento 
gráfico. No projeto de duas casas geminadas de propriedade de Santo Lânia e irmãos (sem 
endereço), assinado pelo engenheiro Antônio Soares Romeu, além dos nomes e medidas dos 
cômodos na planta, podemos observar ainda o desenho da marcação das águas do telhado em 
pontilhado. Na representação gráfica desse projeto, notamos a inclusão de dois cortes, transversal 
e longitudinal, mostrando o interior da edificação, calha e madeiramento da estrutura do telhado, 
e a introdução do uso de cores em algumas partes dos desenhos. O uso desse recurso não havia 
ocorrido até então. Desta forma, mesmo estando na lei como requisito desde a vigência do 
Código de Posturas do município em 1902, a presença dos cortes nos projetos não era usual 
nos anos iniciais do nosso levantamento, se tornando regular nas pranchas somente após 1913.

A exigência sobre o tipo de suporte a ser utilizado na apresentação dos projetos que, 
conforme a legislação — Código de Posturas de 1902, Artigo 32, § 2º — deveria ser “em 
duplicata, sendo um delles em papel transparente”, ocorre desde o primeiro projeto, levantado 
no acervo de Obras Particulares do APHRP e, após 1913, além dos desenhos apresentarem maior 
detalhamento gráfico, aparece o uso de cópias em ferro-prussiato. O primeiro projeto localizado 
neste suporte eram duas casas geminadas para empregados da Companhia Mogiana, na avenida 
Antártica s/n, assinado pelo engenheiro José de Toffoli. Foi na última década do século XIX que 
chegou ao Brasil a possibilidade de reproduzir projetos originais feitos a nanquim em papel tela 
por meio de cópias heliográficas, forma de reprodução usual até mais ou menos os anos 1940-
50 e que, segundo Segawa (2000, p.12), se reconhecia através do “seu característico azul do 
ferro-prussiato e desenho em negativo, reproduzidos de originais a nanquim sobre papel tela”.

Mesmo com a melhoria técnica e padronização das pranchas, incluindo a constância de 
apresentação dos cortes, e as medidas de todos os ambientes internos através das cotas, ainda 
assim, é característico de todo esse primeiro recorte que compreende os anos entre 1910 e 
1921, a simplicidade dos desenhos aprovados e a ausência de informações, principalmente no 
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que se refere à assinatura do profissional e à indicação de uso dos cômodos. Podemos ver na 
Figura 22, uma prancha aprovada para a reforma de dois prédios na rua Florêncio de Abreu 
que, embora apresente planta, corte e fachada, não traz informações básicas para a leitura de 
projeto como, por exemplo, nome dos cômodos, nem quais seriam as intervenções de paredes a 
serem construídas e demolidas. O processo não tem atribuição de profissional responsável pelo 
projeto e obra do edifício99.

No que se refere à legislação e à aprovação de projetos, outro aspecto importante a ser 
considerado é o papel da fiscalização desta legislação por parte da municipalidade. O Art. 41 
afirma que encerrada a obra, seria necessário o exame do Engenheiro Municipal100, cuja menção 
ocorre muitas vezes neste Código nos mostrando o descompasso existente na administração 
pública, uma vez que no relatório apresentado à Câmara Municipal, correspondente ao ano 
exercício de 1919, o Prefeito Municipal Dr. Joaquim Macedo Bittencourt informa que, depois 
de alguns anos, em 1911, foi restabelecido o cargo de engenheiro municipal ocupado pelo Dr. 
Mario de Salles Souto que em pouco tempo mudou-se para São Paulo, sendo substituído por 
Antônio Soares Romeo. Constatamos, assim, que apenas em 1912 foi organizada novamente 
a repartição de obras, com o auxílio de Soares Romeu e Jarbas Vieira de Souza, seu auxiliar 
e, segundo o relatório, “tem a seu cargo não só elaborar os projectos e plantas e dirigir as 
obras públicas municipaes, como tambem fiscalizar as obras particulares”. O relatório ainda 
nos mostra que nos anos anteriores pela falta de fiscalização raramente se seguia o Código de 
Posturas, ficando ao “livre arbitrio dos proprietários”101.

Art. 41 — Terminada a construcção ou reconstrucção de qualquer predio, não poderá 
este ser habitado ou utilisado, para qualquer outro mister, pelo proprietario ou por 
inquilino, sem previo exame feito pelo Engenheiro municipal, afim de verificar-se 
si foi a construcção feita de accordo com os planos approvados e disposições deste 
Codigo. (Código de Posturas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto de 1902).
A Camara não tinha repartição de obras quando assumimos a direcção do municipio. 
Fora, annos antes, supprimido o cargo de engenheiro municipal e as obras que aqui se 
faziam quer publicas quer particulares, não eram submettidas á devida fiscalização, 
entregues aquellas a empreiteiros, nem sempre escrupulosos, e estas ao livre arbitrio 
dos proprietários, que raramente observavam as disposições do Codigo de Posturas.
Coincidiu esta falta na administraççao publica com o grande desenvolvimento que 
tiveram os bairros da Villa Tiberio e do Barracão, preferidos para residencia dos 
operarios e das classes menos favorecidas da sorte, onde foram construidas muitas 
casas, que alli ainda se encontram, fóra do alinhamento das ruas, baixas, sem 
ventilação e sem luz, as quaes só lenta e difficilmente poderão ser reconstruidas, por 

99   Lembramos, mais uma vez, que estes projetos onde não constam informações suficientes, não foram contabilizados nas 
nossas planilhas e s quantitativas, que se utilizaram somente daqueles processos onde foi possível extrair as informações que 
nos propomos a estudar, como o caso das tipologias programáticas e profissionais responsáveis.
100   Melosi (2008, p.80 apud Salgado, 2010, p.12) afirma que, entre final do século XIX e início do século XX, a profissão dos 
engenheiros municipais se torna fundamental na gestão do meio ambiente, sendo uma das novas profissões sociais “que não 
era aquela do médico, nem do engenheiro, nem do educador, mas uma somatória dos três”.
101  Lemos (1999, p.72) aponta que na cidade de São Paulo,vários engenheiros e arquitetos também se destacaram no 
cumprimento e no aperfeiçoamento da legislação, em especial, nas questões de insolação e aeração, dentre eles, Vítor da Silva 
Freire e Alexandre de Albuquerque.
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Figura 22: Projeto da casa de Domingos Milani • Rua Florêncio de Abreu.

Fonte: Processo nº 51 de 1913 do Acervo APHRP.
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Fonte: Fundo Prefeitura Municipal, Desenvolvimento Urbano e Rural, Obras 
Particulares, não catalogados.

Figura 23: Requerimento para a construção da casa de Domingos Milana.
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Figura 24: Projeto de duas casas de propriedade de Santo Lânia e Irmãos.

Fonte: Processo nº 111 de 1913 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 111 de 1913 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 24)
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falta de recursos de seus donos.
No centro da cidade, embora não fosse tão grande o abuso, edificaram-se também 
predios em más condições de hygiene, com material de pessima qualidade e sem 
architectura. [...]
É patente a modificação que tiveram de então para cá as construcções urbanas; o 
exame de todos os projectos, que só eram postos em execução depois de approvados, 
a exigencia de materiais de boa qualidade, a severa fiscalisação para que as plantas 
não fossem alteradas, e as multas rigorosamente compostas aos que se furtavam á 
observancia das prescripções legaes fizeram com que as novas habitações de Ribeirão 
Preto offereçam agora muito melhores condições de solidez, de hygiene e de conforto. 
(RIBEIRÃO PRETO, PREFEITURA MUNICIPAL, 1920, p.28-30)

A melhora na qualidade da construção após a organização do Departamento de Obras 
e a contratação do engenheiro municipal informadas pelo prefeito Dr. Joaquim Macedo 
Bittencourt, escapa das possibilidades de aferição através da análise documental. No entanto, 
conforme já mencionado, foi possível a constatação da melhora da qualidade no padrão de 
projetos aprovados para construção, reforma e ampliação a partir, principalmente, do ano de 
1913, com Antônio Soares Romeu no cargo de engenheiro municipal.

O Código de 1902 afirma que apenas este profissional, o engenheiro municipal, poderia 
conceder ou negar a licença. Estabelece que, se o proprietário resolver modificar o projeto 
durante a obra, deveria entrar com um novo pedido de aprovação descrevendo as mudanças, e 
estabelece ainda que o prazo de início de uma obra deveria ocorrer dentro de dois a seis meses 
dependendo do caso, depois disso seria necessário outro pedido e recolher as taxas novamente. 
Após o início das obras, elas não poderiam ser paralisadas por mais de quinze dias. Estabelece 

Figura 25: Projeto de reforma da casa de Antônio Gouvea • Rua Florêncio de Abreu.

Fonte: Processo nº 32 de 1916 do Acervo APHRP.
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que, antes do uso, a edificação deveria passar por exame do engenheiro municipal, a fim de 
verificar se a obra foi realizada de acordo com os projetos aprovados.

Após ser concedida a permissão para construir a obra, não seria permitida a execução 
parcial, devendo ser totalmente construída e no mesmo ritmo a começar do alicerce. Obras 
clandestinas teriam a pena de serem demolidas e pagarem multa. O Art. 45 discorre sobre pena 
de demolição nos diversos casos em que edificações não atendessem à salubridade, enquanto 
o Art. 46 impõe a condição de aplicação de multa e a possibilidade de solicitação de alteração 
nos casos em que o edifício não estivesse de acordo com a legislação para não prejudicar a 
“segurança e salubridade do prédio, nem o embelezamento da cidade”.

Como vimos, Lemos (1999, p.17) afirma que, na cidade de São Paulo, foi durante a 
República que o “esforço modernizador”, presente nos códigos e na legislação pertinente, 
“entrou dentro da casa, não ficando só nas veleidades estéticas dos frontispícios”. Em Ribeirão 
Preto, o Código de Posturas de 1902 também estende sua normativa de maneira mais abrangente 
para dentro da casa. O capítulo três do referido código aborda as “edificações em geral” do 
Art. 47 ao Art. 98, estabelecendo diversas diretrizes e dimensões para os terrenos e alicerces, 
soleiras, soalhos, portões, altura dos pés-direitos, portas, janelas, portões, vergas, sacadas e 
gradis, cimalhas e platibandas, argamassa, telhados, chaminés, esgotos e corredores e escadas. 
As casas deveriam, por exemplo, ter o piso de seu pavimento inferior elevado, a no mínimo, 50 
centímetros do solo, e os porões com a altura máxima de dois metros e cinquenta centímetros, 
seus beirais deveriam ser guarnecidos com cimalha e sua alvenaria externa e interna sempre 
com argamassa de cal e areia, com a proibição do uso de barro na argamassa e de paredes 
internas de tabique, orientações claramente no sentido de atualizar as construções no perímetro 
urbano102. O código trazia ainda diretrizes para as dimensões de aberturas externas e internas, 
incluindo alturas de peitoris e especificações quanto a portas e janelas de sacadas, e inclinação 
e materiais da cobertura das habitações. Entretanto, pudemos constatar que os desenhos 
levantados até 1921 não demonstram o cumprimento da legislação vigente em sua totalidade. 
Apresentam-se escassos de informação, como no caso da ausência de nome dos ambientes e 
de cotas, tornando impossível checar se as dimensões solicitadas para janelas e portas eram 
cumpridas, por exemplo. As cotas existentes nos cortes, quando havia, se dedicavam a indicar 
apenas o pé-direito dos cômodos.

Também notamos que nem sempre os desenhos apresentam a indicação das divisas do 
lote, dificultando, desse modo, perceber com clareza a implantação e outras exigências, como 
no Art. 99 que exigia um pátio nos fundos da edificação, conforme vemos na transcrição:

Art. 99. IV — No fundo de cada predio, estabelecer-se-á um pateo que ocupará a 
largura toda entre as paredes divisorias e terá no minimo, um terço de altura do predio, 
não podendo, em caso algum, ser essa dimensão inferior a dois metros. (RIBEIRÃO 
PRETO, 1902, p.38)

102   Inclusive, sobre as platibandas, que serão recorrentes nos processos levantados, o Art. 79 especifica que deverão ter 
noventa centímetros de altura, podendo ser lisas ou com molduras.
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O Código de 1902 tem ainda um segundo livro dedicado exclusivamente à higiene, que 
traz mais uma vez um capítulo apenas para as habitações. Estabelece nesse trecho que “os 
predios dentro da cidade e povoações do município” deveriam ser caiados todo ano, assim 
como já requeria o código de 1889, definindo ser a caiação no mês de março e estabelecendo 
que careceriam de pintura de dois em dois anos, na parte interna. Prevê para as habitações 
coletivas, o abastecimento de água potável e pelo menos a instalação de uma “latrina” para cada 
vinte indivíduos — diretriz que vinha do Código Sanitário Estadual de 1894. Segundo o Art. 
269, considera habitações insalubres aquelas de terreno úmido ou alagadiço, quando não forem 
bem iluminadas e arejadas; quando não forem abastecidas de água suficientemente; quando 
houver falta de asseio; quando houver acúmulo de lixo; quando houver pouco cuidado com a 
conservação das latrinas; quando houver superocupação do edifício, ou quando conviverem 
promiscuamente animais e homens. E, nesses casos, determina pena de multa, intimação para 
obra ou, quando necessário, a interdição da edificação.

A polícia sanitária é mencionada no Capítulo VIII, do segundo livro, composta por 
médicos e fiscais e com a obrigação de realizar visitas domiciliares, com o objetivo de atender 
às disposições de higiene do código e também das leis do Estado e do Código Sanitário, 
promulgado pelo Decreto nº 232, de 2 de março de 1894.

Mesmo não cumprindo parte das exigências constantes no código de 1902, algumas 
diretrizes são facilmente observadas nos projetos da década de 1910. Além das determinações 
anteriores, um exemplo são as disposições do Art. 99 sobre a iluminação natural, com a 
obrigatoriedade do recuo dos fundos e de se construir no alinhamento da rua, o posicionamento 
das cozinhas, banheiros e lavanderia “afastados” do corpo principal da casa — ficando de 
preferência em anexos —, e o recuo lateral de dois metros para as casas geminadas. Algumas 
destas determinações da legislação foram observadas nos projetos desta década, como o recuo 
dos fundos e o recuo lateral das casas geminadas. Outras foram cumpridas parcialmente, como 
a localização das cozinhas, banheiros e lavanderias que, frequentemente, se organizavam por 
meio de um corredor lateral externo, e coberto, ao corpo da casa. No entanto estes cômodos 
estão majoritariamente dentro do volume da edificação e não em “anexos”, como sugere a lei.

Veremos adiante que, nos anos de 1911 e 1912, nas casas de menor programa, o tipo 
mais frequente de planta é o de três cômodos enfileirados (quase sempre sala e dormitórios), 
abrindo para um terraço descoberto que acessa a parte de serviço composta frequentemente por 
cozinha, despensa e sanitário (chamado de “latrina” em algumas plantas), como no processo 
para aprovação das casas geminadas de Augusto dos Santos, na rua Padre Feijó, entre os 
números 17 e 19 (Figura 26). A casa está em acordo com a legislação vigente no Código de 
1902, com a cozinha e a latrina no corpo principal da edificação e acesso pelo corredor externo.

Nas casas de padrão médio e alto, onde o programa é mais extenso, a circulação interna 
é feita através dos cômodos de uso social e os quartos se abrem para a sala de jantar. Os 
cômodos de serviço são ligados à copa, como podemos observar no processo para a construção 
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Fonte: Processo nº 30 de 1912 do Acervo APHRP.

Figura 26: Projeto da casa de Augusto dos Santos na rua Padre Feijó.
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do conjunto de duas casas de fachadas iguais de propriedade do Dr. Bittencourt103, Figura 27 
(sem endereço).

Uma seção específica do Art. 99 se refere às casas coletivas, autorizando hotéis, hospedarias, 
pensão, vila operária, etc., e não permitindo a construção de estalagens e cortiços104:

Art. 99 – Em todos os predios que forem construidos ou reconstruidos, destinados a 
habitação, serão, observados rigorosamente as prescipções hygienicas, e, além das 
regras geraes relativa ás edificações, guardar-se-ão as disposições seguintes:
I) Todos os compartimentos ou commodos receberão ar e luz, directamente, sendo 
para esse fim estabelecidas aberturas para o exetrior e areas descobertas no centro, em 
torno e nos fundos.
II) as areas, pateos, jardins e quintaes, destinados a fornecer ar e luz directamente 
aos aposentos occuparão um terço da area total do terreno, de modo que a construção 
occupe, no maximo, dois terços do terreno. [...]
IV) No fundo de cada predio estabelecer-se-á um pateo que ocupará a largura toda 
entre as paredes divisorias e terá, no minimo, um terço da altura do predio, não 
podendo, em caso algum, ser essa dimensão inferior a dois metros. [...]
XI) As janellas terão caixilhios e bandeiras moveis ou serão providos de venesianas. 
Todos os dormitorios terão venesianas. [...]
XIII) As cosinhas serão affastadas dos aposentos e estabelecidas, de preferencia a 
um annexo ou puchado: O compatimento do predio destinado á cosinha, deve ser 
claro, ventilado e espaçoso; terá aberturas no alto das paredes de quarenta centimetros 
quadrados, com venezianas e o forro será aberto [...].
XIV) Os compartimentos destinados a latrinas e banheiros terão o revestimento 
impermeável estabelecidos no nº anterior, tanto no chão como nas paredes e não 
poderão ficar unidos aos aposentos de dormir, nem collocados em posição que 
difficulte a ventilação.
XV) Os tanques e lavanderias serão estabelecidos em logar arejado e affastado da 
habitação. [...]
XVII) As casas construidas ao correr sel-o-ão em grupo, de duas casas, devendo 
existir entre a face latteral e o muro divisorio do grupo visinho um intervallo de dois 
metros, contados no sentido do eixo da rua. (RIBEIRÃO PRETO, 1902, p.38-40)

Lanna (2011, p.123) ao estudar a imigração e a ocupação de alguns bairros na capital 
paulista, destaca que “habitação coletiva não significa exclusivamente, pelo menos no início do 
século XX, pobreza e precariedade”, enfatizando que “o padrão predominante de moradia em São 
Paulo, mesmo entre a elite, não incluía, até os anos 1900, a habitação unifamiliar”. O coletivo no 
morar, para a autora (2011, p.127), poderia incluir a manutenção de vínculos para os imigrantes, 
ou seja, a noção de cortiço não estaria necessariamente ligada à “pobreza, marginalidade e 
exclusão social”, imagem que para ela “obscurece e não contempla a complexidade destes 

103   Joaquim Macedo Bittencourt foi prefeito da cidade de Ribeirão Preto em dois mandatos, ficando à frente da gestão da 
cidade de 1911 até 1920. Aparece como proprietário em doze processos levantados no acervo de Obras Particulares entre 1910 
e 1933.
104   Ao se referir ao Código de 1886 da capital, Lemos (1999, p.21-23) afirma que as casas operárias eram “tratadas separada e 
diferentemente, digamos com mais atenção, com mais pormenores” parecendo que a classe média não precisasse de orientações 
“porque sabia agir sozinha”, cita ainda a diferença na fiscalização das casas de padrão alto, uma vez que a vigilância “fechava 
os olhos à desobediência à obrigatoriedade de permanência da fachada no alinhamento” nas casas ricas construídas afastadas 
das divisas.
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Fonte: Processo nº 72 de 1911 do Acervo APHRP.

Figura 27: Projeto de duas casas de propriedade de Dr.  Bittencourt.
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arranjos e redes sociais”. Rolnik (2013, p.37) indica que estas diretrizes constam no Código 
de Posturas da cidade de São Paulo desde 1886, que proibiu a presença de “pobres no centro 
da cidade”. Para a autora, na capital, além de redesenhar as ruas centrais foi preocupação da 
legislação “eliminar estas formas de ocupação da área mais valorizada — o centro da cidade”. 
Em nossa pesquisa, durante os levantamentos, não localizamos nenhum projeto de estalagem ou 
cortiço pelo claro motivo destes não serem permitidos, levando em conta a legislação vigente 
do período, em Ribeirão Preto, o que não significa que não existissem moradias irregulares 
na cidade. Casas coletivas, por outro lado, foram encontradas com frequência nos processos 
aprovados, sendo a vila operária mais comum após 1922, como veremos adiante no capítulo 
4. No período entre 1910-1921, localizamos quatro projetos de hotéis, sendo um deles o do 
conhecido Hotel Brasil, e diversos projetos de casas construídas em série. Ou seja, aquelas 
que não são necessariamente uma vila operária, por não se configurarem no miolo do lote 
com várias casas iguais, mas por apresentarem três ou mais casas apenas no mesmo projeto de 
aprovação, na maioria das vezes, com todos os lotes voltados para a rua. O projeto para João 
Vinci, na rua Amador Bueno, é um destes casos que podemos ver na Figura 28, com três lotes e 
casas de mesma planta, e, embora haja distinções nas fachadas, todas são muito ornamentadas.

Desta maneira, ao estudar os projetos de casas aprovadas entre 1910 e 1921, à luz da 
legislação vigente no período — em especial sobre os Códigos de Posturas Municipais de 1889 
e 1902 —, podemos afirmar que a ausência de informações como responsabilidade profissional, 
uso e dimensionamento dos ambientes, e a falta de padronização dos desenhos, se mostrou 
recorrente no descumprimento das solicitações presentes nos códigos. A situação se mostrou 
mais crítica nos anos 1911 e 1912, apresentando uma melhora dos desenhos após 1913, ano 
que Antônio Soares Romeu assumiu o cargo de engenheiro municipal. Por fim, apontamos 
que mesmo diante da simplicidade dos desenhos aprovados neste período, as diretrizes — em 
especial aquelas relativas às questões sanitárias —, eram preponderantemente atendidas nos 
projetos aprovados.
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Figura 28: Projeto de três casas de propriedade de João Vinci • Rua Amador Bueno.

Fonte: Processo nº 25 de 1913 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 25 de 1913 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 28) 
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3.2  Caracterização das residências aprovadas

3.2.1  Casas populares e mínimas

Como vimos, a falta de informação nos desenhos na primeira década dos projetos 
levantados no acervo de Obras Particulares comprometeu a identificação dos cômodos e, 
consequentemente, a definição das tipologias programáticas. Ainda assim, apontamos que dos 
processos de habitações sistematizados entre 1910 e 1921, classificamos 77 casas mínimas e 95 
casas populares, consequentemente, trabalharemos neste item com a análise de 172 exemplares.

Dentre as características arquitetônicas sistematizadas destas casas, verificamos a 
predominância da implantação geminada, sendo 27% das casas populares e 59% das casas 
mínimas, seguidas por aquelas edificações com 1 recuo lateral, representando 25% e 17%, 
respectivamente. Sobre a implantação e o lote urbano no Brasil, Reis Filho (2002, p.43-50) 
afirma que desde meados do século XIX “surgem as casas urbanas com novos esquemas de 
implantação, afastados dos vizinhos e com jardins laterais”, se diferenciando dos lotes coloniais 
— estreitos e profundos —, onde as casas eram implantadas sem nenhum afastamento entre 
os muros e   a rua, e dando início a um processo de desaparecimento da “uniformidade dos 
esquemas residenciais, que fora traço marcante da fase colonial”. O autor (2002, p.49-50) 
aponta que o afastamento das divisas ocorreu primeiramente em uma das laterais, sendo que 
“antes de 1914, podia-se considerar como completa a primeira etapa de liberação da arquitetura 
em relação   ao limite dos lotes”, mas enfatiza que, com o passar do tempo, os jardins laterais 
valorizaram socialmente as elevações laterais e, posteriormente, surgiriam os jardins frontais 
com o afastamento em relação às vias públicas que, conforme veremos a seguir, aparecem nas 
casas de padrão alto deste período, se tornando predominante em todas as tipologias no final da 
década de 1920.

A predominância de projetos sistematizados pela pesquisa de casas geminadas e com 1 
recuo lateral — lembrando que dentre as casas geminadas, a grande maioria também era de 
edificações com 1 recuo lateral (ver item 1.3.3, p.70) — nos permite afirmar que Ribeirão Preto 
acompanha a evolução da casa urbana brasileira do período, abandonando as edificações sem 
nenhum recuo e abrindo sua planta para entrada de luz e ventilação. Verificamos ainda que em 
nenhum dos projetos levantados, existe a presença de alcovas105, atendendo, assim, os preceitos 
de higiene presentes nas legislações vigentes, sendo que mesmo nos poucos exemplares 
levantados de casa sem recuo — implantação típica da casa colonial brasileira106 — as aberturas 
se voltam para a parte da frente e dos fundos do edifício, como podemos ver nos projetos da 
casa de Jeremias Vidali e de duas casas geminadas de propriedade de Antônio Gouveia, nas 
Figura 29 e Figura 30.

105   Segundo Corona e Lemos (2017, p.28), “entende-se, no Brasil, por alcova todo dormitório situado no interior das 
residências, sem janelas para o exterior”.
106   Para estudo da casa colonial brasileira, consultar Lemos (1969 e 1989), Rodrigues (1975), Smith (1975) e Vauthier (1975).
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Figura 29: Projeto da casa de Jeremias Vidali • Rua Luiz Barreto.

Fonte: Processo nº 32 de 1916 do Acervo APHRP.

Figura 30: Projeto de duas casas de propriedade de Antônio Gouveia • Rua Florêncio de Abreu.

Fonte: Processo nº 4 de 1914 do Acervo APHRP.
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As casas mais singelas do início do século XX ainda guardam proximidades com as casas 
do Brasil Colonial. Lemos (1989, p.32) afirma que “a casa popular urbana dos tempos coloniais 
praticamente teve a mesma planta pelo Brasil em geral” sendo característica as moradias terem 
“cômodos encarreirados”. Embora haja uma diversidade de arranjos espaciais, a organização 
de planta mais frequente das casas populares e mínimas do período em Ribeirão Preto é aquela 
de três cômodos “encarreirados” (sala e dormitórios) abrindo para um terraço descoberto que 
acessa a parte de serviço, composta frequentemente por cozinha, despensa e sanitário (chamado 
de “latrina” em algumas plantas).

Casas com a distribuição em planta de cômodos “encarreirados” e o corredor externo para 
acesso aos sanitários e cozinha, como a de propriedade de Augusto dos Santos, na rua Padre 
Feijó, como vimos na Figura 26 on page 135), será frequente até o ano de 1913. No ano de 
1914, apenas quatro residências com essa característica foram levantadas e, nos anos seguintes, 
observamos uma mudança na disposição das plantas com o desaparecimento do terraço externo 
de acesso à zona de serviço, uma vez que estes cômodos destinados ao serviço passam a se abrir 
para o interior da edificação.

Exemplar de casa popular que apresenta essa configuração espacial típica do período — 
cômodos encarreirados com cozinha e banheiro se abrindo para o interior da edificação — são 
as casas geminadas de propriedade de João Pistelli, sem endereço (Figura 31). Sem apresentar 
definição de uso dos cômodos em projeto, podemos presumir que se trata de dormitório, sala, 
cozinha e banheiro (devido à representação de ladrilho, fogão e peças sanitárias), cômodos que 
abrigariam as funções primordiais da moradia: repouso, estar e serviço.

Na implantação das duas casas de propriedade de João Pistelli, chamamos a atenção para 
o acesso da edificação, que acontece através do recuo lateral, característica predominante dos 
projetos analisados neste item. Bortolucci (1991, p.257), ao estudar as casas urbanas construídas 
no período cafeeiro em São Carlos, afirma que as mudanças da moradia popular ocorreram 
de maneira distinta das camadas mais abastadas, sendo “submetida a um processo bem mais 
modesto”, por uma questão principal — a falta de condições econômicas. No entanto, afirma 
que a principal mudança seria a “transferência do acesso principal da fachada frontal para uma 
das laterais”, igualmente ao que verificamos nos projetos sistematizados por essa pesquisa.

Sobre a distribuição do programa residencial em apenas três cômodos, Lemos (2017, 
p.241), ao estudar a “superposição de práticas cotidianas do mesmo espaço arquitetônico”, 
afirma que os usos habitacionais podem acontecer simultaneamente dentro de um mesmo 
ambiente da casa, sendo essa uma tendência em especial das habitações proletárias. Ao passo 
que Eleb (2017, p.160) pontua que nas habitações das classes populares no início do século XX, 
“o número de pessoas por cômodo era elevado e, além disso, como se sabe, uma única cama era 
frequentemente utilizada por várias pessoas”.

Podemos aferir que estas casas ribeirão-pretanas, com programa reduzido, decerto 
aglutinavam usos, em especial de estar, lazer e serviços. À sala caberia o papel de receber, 
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Fonte: Processo nº 16 de 1918 do Acervo APHRP.

Figura 31: Projeto de duas casas de propriedade de João Pistelli • sem endereço.
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mas também de estar e talvez ainda o de fazer as refeições — que também poderiam ser feitas 
no próprio local de preparo — e no ambiente da cozinha, além das atividades relacionadas 
às refeições, às mulheres caberia ainda atividades de costura, por exemplo. Veremos adiante 
que essas sobreposições deixam de ser toleradas nas edificações das classes sociais mais 
abastadas, que além de dimensões maiores contam com maior compartimentação do espaço e, 
consequentemente, programa mais diversificado.

Ainda valendo-se da análise das propriedades de João Pistelli (Figura 31), constatamos que 
muito embora as casas populares e mínimas apresentassem um programa restrito, distribuído de 
forma semelhante em planta, manifestavam em suas fachadas uma grande diversidade plástica, 
principalmente com feições ecléticas

107
. A fachada desta edificação geminada apresenta uma 

profusa ornamentação com conchas no frontão, guirlanda, capitéis clássicos nas pilastras, 
vergas arqueadas e portões de acesso lateral em ferro ornamentado. Averiguamos em nossa 
sistematização que as ornamentações mais requintadas são encontradas nos processos assinados 
por Carlos Barberi e se caracterizam por uma diversidade de apliques florais e até pequenas 
esculturas, como no caso dos anjos da fachada da casa de Luiz Sartori, na rua Castro Alves, 
Figura 32; e nas duas casas de propriedade de Pascoal Trigotti, na rua Oswaldo de Faria, 
Figura 33 — projetos que em relação à distribuição do programa em planta e implantação se 
assemelham aos analisados anteriormente.

Macambira (1981, p.35), ao estudar a obra dos arquitetos e dos artesãos e a adoção dos 
estilos europeus nas fachadas paulistanas ao final do século XIX, constata que os ornamentos 
decorativos foram sendo aplicados com cada vez “menos critérios estilísticos”, tendo como função 
“atestar para os transeuntes a posição social e econômica dos proprietários”. Esses elementos 
decorativos foram perdendo o “significado estilístico e simbólico”. Para a pesquisadora e artista 
plástica, enquanto as camadas mais ricas adotavam o neoclássico, o art nouveau, e o ecletismo, 
as casas populares eram decoradas aproveitando os ornamentos produzidos em série da classe 
dominante com os moldes descartados, “assim a decoração era feita ao gosto do mestre de 
obras e do proprietário e executada pelo frentista sem a preocupação com os estilos e ordens 
estéticas”, sendo que o uso do neoclássico e do ecletismo, teve “sua adaptação às limitações 
locais fácil e rapidamente assimilada”.

Lima (2008, p.167-176), ao investigar os modelos ornamentais europeus em circulação 

107   Autores que tratam o tema do ecletismo à luz das questões estéticas e ornamentais, apresentando as características 
compositivas dos projetos, são escassos, sendo que frequentemente o eclético é apresentado sob viés interpretativo e/ou em 
meio às discussões conceituais dos estilos historicistas e do decorrer do século XIX, que viria a desaguar na formação do 
movimento moderno. Dentre os autores, Collins (1998, p.117) com o objetivo de superar a visão moderna negativa sobre o 
século XIX aponta que o significado da palavra ecletismo se faz familiar a partir de 1830 na França, quando Vítor Cousin, 
a utiliza com significado de “um sistema de pensamento constituído por diversos pontos de vista”, sendo a proposta de um 
sistema novo, dentro de uma época historicista. Peixoto (2000, p.7), ao investigar o ecletismo no Rio de Janeiro, afirma que o 
eclético é uma “vertente acadêmica” que acomodou e sobrepôs as referências, produzindo uma “arquitetura fora do tempo”. 
Desta maneira, adotaremos para nossa narrativa essa definição de eclético, sendo aquela que sobrepõe referências acadêmicas, 
ou não, nos usos de elementos decorativos, em especial nas casas com platibanda ornamentada, frisos e molduras. Para consulta 
de outros autores acerca do ecletismo, ver Luciano Patetta (1987; 2007) e Hanno-Walter Kruft (1994).
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Figura 32: Projeto da casa de Luiz Sartori • Rua Castro Alves.

Fonte: Processo nº 99 de 1911 do Acervo APHRP.
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Figura 33: Projeto de duas casas de propriedade de Pascoal Trigotti • Rua Oswaldo de Faria.

Fonte: Processo nº 64 de 1991 do Acervo APHRP.
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no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, corrobora com Macambira (1981), afirmando 
que o acesso à produção e ao repertório estrangeiro teve no país a disseminação inicial através 
da formação acadêmica e dos profissionais imigrantes, sendo que seu emprego nas fachadas 
(de maneira artesanal ou em série) “dividia-se entre os proprietários das chamadas casas de 
aluguel e/ou populares de um lado, e dos palacetes de outro”, sendo que “os moldes de ornatos 
encomendados para compor os palacetes serviam, muitas vezes, para reproduções posteriores, 
confeccionadas em materiais mais baratos, para aqueles menos abastados, mas que queriam 
participar do embelezamento e modernização da cidade”.

Contudo, embora existam casas populares e mínimas com fachadas profusas em 
ornamentação, no período entre 1910 e 1921, a predominância de intenção plástica nestas 
fachadas é de elementos simplificados de inspiração clássica e florais em platibandas108 lisas, 
pilastras laterais, molduras nas janelas e portões com gradis em ferro trabalhados em linhas 
retas, característica de que Lemos (1999, p.66) chama de “acabamento classicizante”, que iriam 
desde uma expressão erudita até uma abordagem “popular” com composições da “modinatura 
eclética”. Podemos observar nas duas casas geminadas de propriedade de Manoel Branco, 
na rua Rio de Janeiro (Figura 34), um exemplar segundo as características desta nova casa 
republicana descritas por Lemos e Reis Filho:

Recordando, casas construídas no alinhamento das ruas, providas de corredor lateral 
descoberto, com todos os cômodos diretamente iluminados e ventilados, portadores de 
porão, às vezes habitável, segundo a topografia local, e sempre de tijolos definindo um 
arcabouço estrutural padronizado, que acabava recebendo “acabamento” classicizante, 
cujo nível de expressão ia do erudito ao popularesco de certa inventividade nas 
colagens dos elementos de composição da modinatura eclética. (LEMOS, 1999, p.66)
A forma de habitação mais comum, na segunda metade do século XIX e mesmo no 
início do século XX, era a residência com entrada lateral, à qual em geral estava 
associada um jardim. Nessa época os projetos cuidavam de conservar em linhas 
principais os padrões acadêmicos, mas, ao mesmo tempo, eram empregados, como 
elementos complementares, os equipamentos de ferro, fornecidos pela indústria. A 
importância dessa transformação no esquema de implantação da arquitetura residencial 
brasileira já foi objetos de estudos, mas cabe ainda realçá-la. Nas casas menores, no 
ponto junto ao qual, nos esquemas mais antigos, de origem colonial, ficava o início do 
corredor, era aberto agora um terraço pequeno, que servia de entrada. (REIS FILHO, 
2002, p.170)

Outra tendência plástica observada nos projetos são as casas com características de chalé, 
que estão presentes em 38 processos até 1916, e depois deste ano não estão mais presentes nos 

108   Lembramos que, segundo Albernaz e Lima (1997, p.485), platibanda se caracteriza como “elemento vazado ou cheio 
disposto no alto de fachadas, coroando a parede externa do prédio, formando uma espécie de mureta que esconde as águas dos 
telhados”. Sendo que para as autoras “em geral, é utilizada para dar acabamento decorativo à fachada da construção”. Corona 
e Lemos (2017, p.378) definem como “moldura de pouca espessura e contínua, mais larga que saliente, que contorna uma 
construção, acima dos frechais formando a proteção ou a camuflagem do telhado, contornando as calhas”.
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Figura 34: Projeto de duas casas de propriedade de Manoel Branco • Rua Rio de Janeiro.

Fonte: Processo nº 238 de 1914 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 238 de 1914 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 34) 
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projetos levantados. Dentre os elementos marcantes dessa ornamentação, podemos destacar o 
telhado em duas águas com a cumeeira perpendicular à rua e o uso de lambrequins, como nas 
duas casas de propriedade de Maria dos Santos, na rua Minas, Figura 35.

Segundo Campos (2008, p.47), o chalé foi “fruto do romantismo do século XIX”, tendo 
sido largamente utilizado na cidade de São Paulo “por estar ligado tanto à noção de uma 
idealizada vida campestre, quanto à modernidade técnica”, no entanto, suas características, 
embora descendam das construções suíças, foram adaptadas ao serem levadas para Inglaterra e, 
posteriormente, Estados Unidos, se transformando por completo.

Na verdade, o que acabaria por sobreviver dessas construções rurais primitivas na 
arquitetura erudita oitocentista seria tão-somente o teto de duas águas, dispostas 
com grande angulação (Ruskin fala em 155°), com oitão frontal e largos beirais, 
originalmente sustentados por grandes mísulas ou mãos-francesas. A decoração 
principal desse tipo de telhado, no entanto — constituída por abas beirais profusamente 
recortadas, os chamados lambrequins, e pelos torneados pináculos, inseridos nos 
pontos extremos da cobertura —, que tanta personalidade conferia aos chalés ecléticos 
de meados do oitocentismo, não pertencia de fato à construção rústica do estilo alpino. 
(CAMPOS, 2008, p.53)

Ao estudar a trajetória da casa brasileira, Veríssimo e Bittar (1999, p.63) apontam o final 
do século XIX como o “apogeu das importações”, se referindo à adoção dos modelos europeus 
em terras brasileiras, e afirmam que o chalé seria um exemplo dessa transposição “com seus 
lambrequins de madeira ou ferro nos beirais, seu porão elevado, o ferro fundido nos balcões, 
pilares e vigotas” teriam como objetivo a “visão romântica de espaços ideais”. Interessante 
observar que os autores Veríssimo e Bittar (1999, p.64-65) chamam a atenção para o fato de que 
“os modelos considerados nobres são reproduzidos e interpretados”, sendo possível identificar 
nas casas e vilas operárias “feições ecléticas, e conjuntos de chalé”, fato que, como vimos, 
notavelmente se mostrou verdadeiro na cidade de Ribeirão Preto.

Em seguida, ao analisar as características de implantação, distribuição e espacialidade do 
programa em planta e intenção plástica das fachadas, das casas populares e mínimas entre 1910 
e 1921, retomamos a metodologia proposta e explicitada no item 1.3.3 (Características dos 
projetos, p.70), do capítulo 1, para cruzar os dados obtidos e extrair informações sobre essas 
casas em sua relação com os bairros da cidade de Ribeirão Preto. Vimos anteriormente que o 
Centro abrigava quase a totalidade dos palacetes da cidade, mas, ao organizarmos e filtrarmos 
as tipologias programáticas, notamos que grande parte das casas mínimas (33%) e a maioria das 
casas populares (56%) tiveram seus projetos aprovados para a construção nessa área da cidade, 
como podemos ver na Tabela 14.

Mesmo com o número reduzido de exemplares analisados — devido à escassez de 
informações nestes desenhos anteriores a 1922 —, é possível nos questionarmos se haveria 
diferença entre os projetos aprovados para a construção destas casas em relação aos bairros 
em que estavam sendo construídas. Para atender a essa inquietação, analisamos as 61 casas 
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Figura 35: Projeto de duas casas de propriedade de Maria F. dos Santos • Rua Minas.

Fonte: Processo nº 36 de 1912 do Acervo APHRP
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mínimas — sistematizadas pela nossa pesquisa entre 1910 e 1921, construídas nos bairros: Vila 
Tibério, Centro e Campos Elíseos (localidades que apresentaram maior percentual de projetos 
sistematizados), e constatamos que as características dessas habitações são muito semelhantes, 
indiferentemente do local que estão sendo aprovadas para a construção. Exemplifiquemos 
aqui com três projetos para a construção de casas mínimas no ano de 1914, aprovados nas 
ruas: Martinico Prado, Vila Tibério (1914_P158); Sete de Setembro, Centro (1914_P43); e 
Rio de Janeiro, Campos Elíseos (1914_P156). Como podemos ver nas Figuras 36, 37 e 38, 
as plantas aprovadas apresentam implantação geminada, com corredores de acesso lateral e a 
mesma configuração espacial em planta, com os três cômodos — característicos da tipologia 
programática da casa mínima, enfileirados, sem corredores de circulação. A fachada destas 
casas também demonstra semelhança com a presença de duas janelas frontais e platibanda 
com frisos retilíneos, com feições vinculadas ao ecletismo. Observamos ainda que as casas 
da Vila Tibério e dos Campos Elíseos possuem alguns ornamentos ao redor das janelas, se 
diferenciando da fachada da casa do Centro analisada aqui, que se caracteriza por molduras 
simples sem nenhum aplique de ornamento. Na questão da autoria, dentre os três projetos, 
o único assinado por um profissional titulado é o da casa da rua Sete de Setembro que leva a 
assinatura de Antônio Soares Romeu; o da casa da Vila Tibério não apresenta assinatura; e o da 
casa dos Campos Elíseos está assinado por Antônio Terreri, como vimos, licenciado projetista 
e construtor pelo CREA.

Tabela 14: Casas mínimas e casas populares por bairro entre 1910-1921

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras 
Particulares do APHRP.

N° de
Processos (%)

Casa mínima 67
Vila Tibério 25 37%

Centro 22 33%
Campos Elíseos 14 21%

Barracão 4 6%

Retiro 1 1%
Vila Elisa 1 1%

Casa popular 62
Centro 35 56%

Campos Elíseos 13 21%
Vila Tibério 10 16%

Retiro 2 3%
Barracão 1 2%
Vila Elisa 1 2%
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Figura 36: Projeto de duas casas de propriedade de José dos Santos • Rua Martinico Prado.

Fonte: Processo nº 158 de 1914 do Acervo APHRP.

Figura 37: Projeto de duas casas de propriedade de Domingos Milani • Rua Sete de Setembro.

Fonte: Processo nº 43 de 1914 do Acervo APHRP.
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Figura 38: Projeto de duas casas de propriedade de Antônio Vasani • Rua Rio de Janeiro.

Fonte: Processo nº 156 de 1914 do Acervo APHRP.

A grande presença de projetos de casas mínimas identificada por essa pesquisa no Centro, 
somada a essa análise de proximidade de características arquitetônicas em relação àquelas casas 
dos bairros Vila Tibério e Campos Elísios, são evidências de que essa área da cidade também 
era ocupada por famílias de menor poder aquisitivo, nos libertando da imagem de absoluta 
riqueza oposta à de pobreza dos demais bairros considerados periféricos.

Entre as casas populares dos 58 projetos sistematizados entre 1910 e 1921, 35 
estão localizadas no Centro, treze nos Campos Elíseos e dez na Vila Tibério, mostrando a 
predominância desta tipologia na área do Centro. De qualquer maneira, foi possível observar 
um maior número de variáveis dentro da tipologia casa popular localizadas no Centro, como a 
existência de algumas edificações com uso misto, configurada com comércio na parte frontal 
e residência nos fundos do lote, e ainda alguns sobrados, também característicos de uso misto, 
onde o comércio acontece no pavimento térreo e a residência no pavimento superior.

Ainda assim, foi possível observar casas populares com configuração, implantação 
e intenção plástica na área central, semelhantes àquelas que estavam sendo aprovadas para 
construção nos bairros Campos Elíseos e Vila Tibério. Vejamos os processos das ruas: Padre 
Feijó, Vila Tibério (1913_P57); Rui Barbosa, Centro (1913_P227); e Rio de Janeiro, Campos 
Elíseos (1912_121); nas Figuras 39, 40 e 41, respectivamente. Embora tenham implantação 
diferente, a planta baixa apresenta cômodos enfileirados, sem corredores de circulação, junção 
cozinha/sanitário na parte posterior e acesso através de alguns degraus, indicando a existência de 
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porão. As fachadas dessas casas também apresentam semelhança, inclusive com as analisadas 
anteriormente, mantendo as duas janelas frontais. Em termos de intenção plástica, a casa da 
rua Padre Feijó se apresenta como a mais ornamentada, com alguns apliques na parte inferior e 
superior das molduras das janelas, no entanto, os três projetos são ecléticos com ornamentação 
simples. O único destes processos que identificamos autoria foi o da rua Rui Barbosa, assinado 
por Aristides Finotti.

Vimos como a escassez de informações nos desenhos referentes ao período de 1910 e 
1921 dificultou a leitura de certas características, fato que se mostrou mais uma vez pertinente 
ao isolarmos os dados referentes aos profissionais responsáveis pela aprovação de projetos das 
casas mínimas e populares do período. São poucos os desenhos possíveis de sistematização 
com ambas informações (tipologia programática e assinatura), dentre eles, podemos destacar 
a atuação profissional de Aristides Finotti (12 processos), Vicente LoGiudice (6 processos), 
Antônio Soares Romeo (6 processos), Antônio Terreri (5 processos), Carlos Barberi (4 
processos) e Lourenço Molisang (4 processos).

Figura 39: Fachada de edificação de Sebastião Palma • Rua Padre Feijó, Vila Tibério.

Fonte: Processo nº 57 de 1913 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 227 de 1913 do Acervo APHRP.

Figura 40: Projeto de casa de Joaquim Serdão • Rua Rui Barbosa, Centro.

Figura 41: Projeto de casa de Pedro Bordini • Rua Rio de Janeiro, Campos Elíseos.

Fonte: Processo nº 121 de 1912 do Acervo APHRP.
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Desta maneira, finalizamos nossa análise das casas populares e mínimas do período entre 
1910 e 1921, afirmando que nestas habitações houve a predominância de implantação geminada, 
seguidas por aquelas com 1 recuo lateral e com acesso principal da edificação através deste 
recuo lateral. Constatamos que o restrito programa, distribuído em poucos cômodos, certamente 
abrigava sobreposição de atividades e era organizado com frequência através dos cômodos 
“encarreirados” se abrindo para um corredor externo de acesso à área de serviço até 1913, a 
partir do qual observamos o desaparecimento do corredor externo e a articulação da planta 
proposta sem corredores de circulação e permitindo passagem apenas através dos cômodos. 
Outra constatação foi a inexistência de sobrados neste período e a grande diversidade plástica 
das fachadas, incluindo projetos ecléticos, e aqueles com características de chalé, recorrentes até 
1916. Ressaltamos ainda, a existência de casas populares e mínimas com plantas simplificadas 
e fachadas com ornamentação complexa. No que se refere à localização, mostramos que de 
fato bairros como Vila Tibério e Campos Elíseos concentravam casas com estas tipologias 
programáticas. No entanto foi possível mapear grande quantidade de habitações das classes 
mais desfavorecidas no Centro — ainda que seja uma região da cidade sempre valorizada pela 
historiografia como concentradora da riqueza —, fato que nos confirma a importância da análise 
sistemática e documental.

3.2.2  Casas da classe média e alta

O número de casas de padrão alto, médio e palacetes deste primeiro recorte totalizam 180 
exemplares (20, 150 e 10 casas, respectivamente) que são analisados neste item. Afirmamos 
que uma das razões para o número de habitações das classes sociais abastadas, deste período, 
estar próximo ao total das 172 casas de classe baixa analisadas no item anterior é a qualidade 
dos projetos, que contam, por exemplo, com a nomenclatura em todos os cômodos, nos 
possibilitando de maneira mais assertiva a classificação das tipologias programáticas durante 
a sistematização. Ressaltamos, assim, que esta proximidade do número de habitações das 
classes ricas e operárias não implica no retrato do crescimento urbano da cidade, que crescia 
marcada principalmente pela expansão da industrialização e, por consequência, pelo aumento 
da população trabalhadora, uma característica do período no estado paulista109.

Observamos que estas casas de classe média e alta diferem das habitações das camadas 
mais desfavorecidas, a começar pela implantação, onde há maior número daquelas com 2 recuos 
laterais, embora fosse quase igual ao número de projetos com 1 recuo lateral, sendo 41 e 40 
processos sistematizados, respectivamente. As casas geminadas, frequentes — e de predomínio 
— nas tipologias populares e mínimas, contabilizam 37 projetos das habitações mais ricas e, as 
casas soltas no lote mostram um número tímido de apenas 12 entre os anos de 1910 e 1921. No 
entanto, percebe-se que foram essas edificações mais elitizadas que iniciaram o movimento de 
descolamento dos recuos, possibilitada pela maior dimensão dos lotes, alinhada à vontade da 

109   Sobre crescimento urbano e industrialização do estado de São Paulo, no final do século XIX e início do século XX, 
consultar Cano (1997).
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burguesia de seguir os novos preceitos do morar.
Lemos (1999, p.11) afirma que o início da República foi o momento de “reformulação 

dos critérios do ato de morar”, sendo um processo que substituiu a tradição colonial, pelo novo 
“morar à francesa”. Reis Filho (2002, p.58) aponta que a preocupação de isolar a casa no lote foi 
uma das características que acompanhou a arquitetura residencial do período, enquanto Rolnik 
(2013, p.31) pontua que a proposta de elevar as casas sobre o porão fez parte deste esforço 
de “distanciar as salas dos olhares estranhos”, processo que teve início com o afastamento 
lateral, separando “a casa do lote e edificação vizinhos para, em seguida, avançar em direção ao 
isolamento total da casa dentro do lote”.

Em algumas dessas residências maiores, iriam sendo aperfeiçoadas muitas das 
características que marcariam toda a arquitetura residencial no período que medeia 
entre as duas guerras mundiais: a preocupação de isolar a casa em meio a um jardim, 
a tendência a conservar um paralelismo rígido, em relação aos limites do lote, a 
transformação progressiva dos pavilhões externos de serviço das chácaras em edículas, 
o desaparecimento progressivo de hortas e pomares — às vezes a sua redução quase 
simbólica a uma jabuticabeira ou a um canteiro de alfaces — e, de modo geral, a 
transferência, para os jardins e todos os espaços externos, dos antigos preconceitos 
de fachada e hierarquia dos espaços, da arquitetura tradicional. (REIS FILHO, 2002, 
p.58)
Em meados do século XIX, ocorreu uma transformação territorial no espaço doméstico 
e em sua relação com a rua, emergindo antes de tudo nas casas mais abastadas. Em 
primeiro lugar, as casas de porão alto distanciaram as salas dos olhares estranhos, 
acelerando o desaparecimento das rótulas e gelosias. Nas fachadas, as vidraças de 
vidro importado da Inglaterra substituíram as janelas fechadas com tábuas de madeira 
e permitiram a entrada de luz na casa. Ao mesmo tempo, e provavelmente por esta 
razão, apareceram os recuos: inicialmente o afastamento lateral separou a casa do lote 
e edificação vizinhos para, em seguida, avançar em direção ao isolamento total da 
casa dentro do lote. (ROLNIK, 2013, p.31)

Afirmamos que em Ribeirão Preto este processo de transformação da implantação no 
lote de fato aconteceu, no entanto, foi mais lento em comparação ao descrito por Reis Filho e 
Rolnik, uma vez que as casas com 2 recuos laterais vão se tornar mais frequentes somente após 
1921, seguidas pela predominância das casas soltas no lote do final da década de 1920.

Ainda no que se refere à implantação da casa, em especial daquelas de classe média, 
vale acrescentar outra observação com base em Lemos (1989), quando ele discorre sobre o 
aparecimento de sobrados de pequenas testadas como solução para o adensamento populacional 
da cidade de São Paulo no período da Primeira Grande Guerra, fato que não foi observado na 
cidade de Ribeirão Preto, uma vez que constatamos o predomínio de casas térreas até o final do 
recorte temporal.

Outro programa novo surgido com a arquitetura de tijolos foi o referente ao 
‘sobradinho’, originado evidentemente da carência de habitações destinadas à classe 
média por volta da época da Primeira Grande Guerra, quando houve paralisação quase 
que repentina das construções [...]. (LEMOS, 1989, p.74)
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A casa de Mario de Assis Moura, localizada na rua Prudente de Moraes e aprovada no ano 
de 1914, é o primeiro projeto encontrado no acervo do APHRP, dentro do recorte temporal da 
pesquisa, de casa completamente solta no lote e rodeada por jardins110. Assinada pelo engenheiro 
Antônio Soares Romeu, apresenta muitos aspectos inovadores para o cenário construtivo de 
Ribeirão Preto que merecem ser destacados (Figura 42). É distribuída em um único pavimento, 
mas sem a presença de corredores de circulação — aliás, essa é outra mudança que acontece 
ao longo de nosso recorte temporal nos processos levantados no acervo do APHRP, sendo que 
nos três primeiros anos dos projetos levantados, a planta era articulada frequentemente sem o 
uso de corredores de circulação, incluindo as casas de padrão médio e alto, transformação que, 
segundo Rolnik (2013, p.31), teria início em meados do século XIX.

O alpendre frontal111 da casa de Mario de Assis Moura dá acesso independente a três 
cômodos, sendo eles: escritório, sala e sala de jantar. Para Verissimo e Bittar (1999, p.33), em 
uma “progressiva aproximação com a Europa e com a chegada do romantismo”, o alpendre 
estaria ligado ao jardim inglês — como vemos no caso do projeto ribeirão-pretano —, e 
denunciaria os “discretos progressos da família patriarcal”, agora abrindo-se para o público. 
Os autores afirmam que (1999, p.34) o ecletismo das primeiras décadas do século XX teria 
popularizado essa proposta, permitindo o “alpendre ou corredor alpendrado, transformar-se 
em varandas de gosto historicista, entaladas ao longo dos panos de paredes”, como vemos na 
Figura 42.

A sala de jantar, por sua vez, se caracteriza como a “sala-praça”, assim descrita por Lemos 
(1999, p.24) como “o lugar do convívio familiar por excelência”, que teria como função, além 
das refeições, ser um local de lazer e ainda de “distribuição das circulações”. Bortolucci (1991, 
p.324) também retrata a presença da ideia da “sala-praça” nas habitações pós Primeira Guerra 
Mundial, sendo que nestas casas não havia “qualquer tentativa de separação ostensiva entre 
zonas” e, do mesmo modo, Corsi (2010, p.173) faz o retrato deste cômodo nas casas do final do 
século XIX e início do século XX da cidade de Espírito Santo do Pinhal, SP.

Desta forma, os quatro dormitórios da casa de Mario de Assis Moura se acessam através 
da “sala-praça”, enquanto o acesso à cozinha e ao W.C. (“water closed”) acontece através 
de um ambiente pouco comum nas plantas da época em Ribeirão Preto, a copa. Este cômodo 
está presente nos projetos do acervo do APHRP, sistematizados pela pesquisa desde 1911, no 
entanto, só passa a ser frequente após 1921, momento que veremos novas transformações na casa 
ribeirão-pretana. Lemos (1976, p.135-136) afirma que o surgimento da nomenclatura “copa” 

110   Percebemos que após a aprovação da casa de Mario de Assis Moura, a existência de pequenas áreas ajardinadas nos 
recuos vai se repetindo cada vez com maior frequência nas casas com padrão médio e alto, se tornando bastante frequente até 
o final da década.
111   Corona e Lemos (2017, p.32-36) definem alpendre como “todo teto suspenso por si só ou suportado por pilastras e 
colunas, sôbre portas ou vãos de acesso. A todo acesso abrigado corresponde um alpendre. Pode aquela peça formar saliência 
no frontispício da construção ou estar engasgada entre paredes da mesma, então, espaço coberto reentrante. [...] Hóspede e 
estranhos não penetravam na intimidade do lar e as antigas e rígidas regras de organização da família criaram e justificaram 
partidos arquitetônicos, como por exemplo na época bandeirista de São Paulo, que instalavam nos alpendres os quartos 
independentes para quem pedisse pousada ou descanso”.
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Figura 42: Projeto da casa de Mario de Assis Moura • Rua Prudente de Moraes.

Fonte: Processo nº 5 de 1914 do Acervo APHRP.
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(continuação -Figura 42)

Fonte: Processo nº 5 de 1914 do Acervo APHRP.
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se deu na capital paulista no final do século XIX, sendo a princípio a designação de armários 
de utensílios domésticos e, posteriormente, se configura como um espaço para preparar e fazer 
refeições rápidas.

E surge num ou noutro projeto o termo “copa”, até então usado mais para designar o 
grande armário destinado a guardar os utensílios e guarnecimentos da mesa — não a 
cristaleira da sala de jantar ou varanda não o armário de cozinha, o guarda-panelas, 
mas o grande armário do corredor, onde se guardava a louça do diário, as latas de 
biscoitos, os bules de chá, os vidros de remédio em uso, as frutas por amadurecer e 
mais uma infinidade de coisinhas do trivial, do dia-a-dia sem muitos horizontes. Essa 
copa que surge aqui e ali nas casas paulistanas do final do século seria derivada da 
sala que, às vezes, antecedia a cozinha, que era a passagem obrigatória entre a varanda 
e o resto da zona de serviço. [...] Agora a copa seria mesmo uma saleta de almoço, 
um local para o preparo das refeições ligeiras à custa de espiriteiras. (LEMOS, 1976, 
p.135-136)

Ainda vale observar que consta no projeto a denominação de Projecto de Villa, certamente 
remetendo a uma referência de habitação europeia. Carvalho (1999, p.165-173), ao estudar os 
projetos do arquiteto Ramos de Azevedo, afirma que as Villas eram moradias das famílias mais 
abastadas da Europa que se difundiram por todo o mundo, inclusive São Paulo, e serviram 
como “vitrina das aspirações civilizatórias” para as camadas mais altas da nossa sociedade. 
Cole (2019, p.132 apud RIBEIRO, 2011) afirma que o termo Villa se refere originalmente, 
em específico, àquelas casas construídas durante o renascimento na Itália e que “passou a 
representar certo tipo de moradia caracterizada por edifícios isolados em vastos terrenos e cuja 
composição tende a ser compacta, respeitando os preceitos clássicos de racionalidade”.

Na Europa do século XIX, começam a ser consolidados os vários padrões habitacionais 
representativos da moderna ordem social. O arquiteto participará ativamente do 
estabelecimento dos parâmetros construtivos, espaciais e formais compatíveis com as 
classes sociais vigentes e a industrialização. Tem desenvolvimento, assim, pesquisas 
sobre a habitação operária, da classe média, de aluguel e das elites burguesas.
As vilas, casas da cidade e de subúrbio, palacetes, chalés e bangalôs de moradia 
das famílias das camadas mais altas da burguesia europeia vieram a compor novas 
paisagens nos bairros, ruas e avenidas em que se instalaram ao longo do século XIX. 
O processo de colonização e a influência exercida pelas culturas francesa, inglesa, 
italiana, alemã holandesa e belga, principalmente difundiram padrões de construir e 
fixaram marcos nos mais remotos pontos do mundo.
A partir da Europa, portanto, se espalha para todo o mundo a tendência da qual fará 
parte, na cidade de São Paulo, a arquitetura doméstica de Francisco de Paula Ramos 
de Azevedo. São habitações unifamiliares que trazem, cristalizados na conformação 
espacial, os valores importantes para os ricos clientes que as encomendam. 
(CARVALHO 1999, p.165)

Ao analisarem a arquitetura habitacional de Paris, no final do século XIX e início do 
século XX, Eleb e Debarre (1995, p.323) caracterizam a Villa como a habitação de luxo das 
camadas altas, construídas nas áreas afastadas no núcleo urbano, podendo ser comparada ao 
hôtel particulière — tipo de habitação burguesa urbana —, mas apresentando a diferença de 
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não estar limitada às restrições impostas pelo lote. Ainda segundo as autoras, a Villa é projetada 
conforme o desejo do arquiteto e do cliente, baseando-se, entre outras coisas, nas referências 
e influências regionais e necessidades de localização geográfica. Levando em consideração a 
definição europeia de Villa aclarada pelas referidas autoras, podemos afirmar que havia nos 
projetos analisados a intenção, ainda que sem maior profundidade de interpretação dos conceitos 
envolvidos, de absorver essas tendências vindas de fora, notadamente de Paris, ocorrendo, por 
vezes, situações como nesse caso da casa de Mario de Assis Moura, em que a denominação de 
Villa é adotada, mesmo se tratando de uma edificação inserida na malha urbana.

A presença do alpendre e da sala-praça na casa de Mario de Assis Moura — aspectos 
também registrados em casas urbanas de outras cidades pelas pesquisas de Bortolucci (1991) e 
Corsi (2010) — nos remete a características das casas rurais do final do século XIX e primeiras 
décadas do século XX em Ribeirão Preto112. No que se refere a feições da casa rural, nos 
chamou a atenção também o processo aprovado para a construção na rua Liberdade, Campos 
Elíseos, em 1913, de propriedade de Carlina Maciel. Como podemos observar na Figura 43, a 
casa de padrão alto, implantada com 2 recuos laterais, tem planta com programa extenso, que 
em parte se assemelha com a casa rural, organiza a distribuição de espaços através da sala de 
jantar, controla o acesso pelo vestíbulo que se abre para o escritório e sala de visitas de maneira 
autônoma e acessa o jardim através de um pequeno terraço “engasgado” entre três cômodos 
(cozinha, sala de visitas e sala de jantar). Por outro lado, a principal área íntima da casa (com 
dormitório, toilette e W.C.), bem como a área de serviço (cozinha, despensa e dois depósitos) 
são articulados através de um corredor, estratégia de compartimentação e circulação que se 
torna mais frequente no próximo período a partir de 1922, como veremos adiante.

A varanda113 dos fundos, em proximidade com a cozinha, seria outro elemento que esteve 
presente nas casas rurais, e pode ser encontrado também nas habitações urbanas, mas que foi 
dificilmente encontrado em nossa sistematização do acervo de projetos. Lemos (1979, p.99) 
afirma que a casa bandeirista teria transformado o alpendre dos fundos, nessa varanda, tornando 
um espaço de “estar, comer e trabalhar”. Um dos poucos exemplares com essa característica 
que podemos citar é o projeto da casa de Vicente Vigari, Figura 44, que apresenta uma grande 
varanda nos fundos entre a cozinha e o banheiro, no entanto tem uma particularidade, a repetição 
deste espaço no andar superior.

Esses exemplos de arquitetura domiciliar descritos atrás representam uma fase de 
planejamento que perpetuou, nos programas das casas paulistas, tanto as da roça como 
as urbanas, a varanda anexa à cozinha. O ciclo canavieiro transformou o alpendre 
posterior da casa bandeirista na varanda, local de estar, de comer, de trabalhar. [...] 
Por enquanto, temos a dizer que não devemos confundir aquela superposição estar-
serviço, nas varandas vastas, como um sinal de degradação ou descida na escala 
social, já que a marca do status do chefe ou do rico era justamente a distância à 
cozinha. (LEMOS, 1978, p.99)

112   Para mais informações sobre as fazendas cafeeiras de Ribeirão Preto entre 1870-1930, consultar Gleria (2013).
113   Sobre as varandas, Corona e Lemos (2017, p.468) afirmam que embora haja múltiplas interpretações regionais em nosso 
país, “de uma maneira geral, a palavra designa o alpendre grande e profundo, muito comum nas casas antigas, onde se tomavam 
as refeições e onde se passava o dia”.



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

165

Capítulo 3 •  A década de 1910-1921

Figura 43: Projeto da casa de Carolina Maciel • Rua da Liberdade.

Fonte: Processo nº 166 de 1913 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 166 de 1913 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 43)
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Figura 44: Projeto da casa de Vicente Vigari (sem endereço).

Fonte: Processo nº 140 de 1913 do Acervo APHRP.
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(continuação - Figura 44)

Fonte: Processo nº 140 de 1913 do Acervo APHRP.
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Em ambas casas, de Carlina Maciel e de Vicente Vigari, percebemos a dicotomia entre 
a casa rural e urbana, uma vez que a planta se assemelha com aquelas das habitações rurais 
do período, com a presença de alpendre, varandas e a distribuição do programa através do 
uso da sala-praça e suas fachadas frontais, apresentam características urbanas como o uso de 
platibandas ornamentadas. Notamos ainda que o projeto para a casa de Carolina Maciel se vale 
do alpendre, denominado na planta de “jardim”, nomenclatura provavelmente vinculada ao uso 
deste espaço destinado ao deleite da família e o faz para a lateral da edificação, mantendo assim 
a sua fachada com as características das casas urbanas do período.

Ainda sobre a implantação das casas das camadas mais ricas, ao longo da década de 
1910, conforme estas vão se deslocando dos limites do lote, a entrada principal da edificação 
deixa de ser lateral e passa a ser frontal, dentro do recuo, tornando a presença dos alpendres 
pequenos, que assinalam a entrada principal, cada vez mais frequente nos desenhos após 1921, 
como veremos no próximo capítulo. Observamos essa característica na casa de propriedade de 
Augusto Pereira Coelho (Figura 45), onde encontramos a implantação de 1 recuo lateral, no 
entanto, parte da fachada frontal se afasta ligeiramente do recuo, formando uma reentrância 
com pequeno jardim e escadaria para alpendre de acesso.

Podemos averiguar na casa de Augusto Pereira Coelho a presença de um corredor 
de distribuição, mesmo que na planta não conste a nomenclatura dos ambientes, fato que 
juntamente com o número de cômodos da habitação nos permite demonstrar a assertiva de 
Lemos (2017, p.243) de que as camadas mais abastadas “não aceitam sobreposição alguma 
de funções ou práticas” e cada atividade da família acontece “no seu espaço apropriado”. As 
camadas mais ricas contavam com um maior dimensionamento dos terrenos, que possibilitava 
um maior número de cômodos, e ainda, como vimos nas Villas, importavam novos hábitos 
culturais, enquanto a classe média, como mostra Lemos (2017, p.243), aceita a sobreposição 
apenas do estar e do repouso, sendo que esses fatores — número de cômodos e sobreposição de 
funções — nos mostram, segundo o autor, a “gradação das classes sociais”, evidenciando seus 
hábitos familiares.

Embora seja possível identificar fachadas ecléticas também nas casas das camadas 
mais ricas, a casa de Augusto Pereira Coelho nos revela outra característica de transformação 
deste período, o gosto pelo art nouveau

114
, identificado nos pequenos apliques em formato de 

folhagens na platibanda e ao redor das molduras das janelas, mas se definindo principalmente 
por ornatos com tendências geométricas ao longo de toda a fachada, e confirmando assim nossa 

114   Corona e Lemos (2017, p.56) afirmam que o art nouveau foi um movimento artístico que teve início na Europa, tendo 
seu período mais criativo entre 1893 e 1905, com grande propaganda em torno das artes decorativas. Segundo os autores, o 
movimento que surgiu no Brasil no fim do século XIX, principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba teve 
inspiração “nas formas orgânicas da natureza, onde dominou o emprego das hastes ao invés das flores”. Curtis (2008, p.11), ao 
tratar da arquitetura moderna desde 1900, afirma que o art nouveau surgiu como um dos resultados de “intervenções estruturais 
buscando visualizar as formas de uma nova arquitetura” por volta de metade do século XIX, nos mostrando a relevância do 
aparecimento desta linguagem nos projetos das casas ribeirão-pretanas. 
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Figura 45: Projeto da casa de Augusto Pereira Coelho • Rua Mariana Junqueira.

Fonte: Processo nº 3 de 1917 do Acervo APHRP.
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(continuação - Figura 45)

Fonte: Processo nº 3 de 1917 do Acervo APHRP.
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constatação anterior de que as fachadas vão se modificando no sentido de racionalização dos 
ornamentos. Essa transformação pela qual passa a intenção plástica segue até o final da década 
de 1910, quando ainda é possível observarmos grande quantidade de projetos ecléticos, com 
ornamentos classicizantes, mas com uma tendência à geometrização bastante visível. Na nossa 
sistematização de dados, aferimos que o número de projetos classificados com “ornamentação 
complexa”, cai pela metade do início até o final da década de 1910, sendo 35% dos processos 
em 1911 e 17% dos processos em 1921.

Na casa de Antônio Alves da Costa Ferreira, localizada na rua Mariana Junqueira, Figura 
46, podemos observar também os caixilhos e motivos florais trabalhados em ferro característicos 
do art nouveau. Na fachada frontal, além dos gradis trabalhados, o destaque está na janela 
devido à exuberância da forma arredondada e de desenho dos pinázios.

O paulatino desinteresse pelos ornamentos classicizantes, que vão dando lugar às 
“linhas geométricas”, ganha força principalmente após 1913 nos processos do APHRP, com a 
identificação de desenhos com uma ornamentação característica do art déco

115
. Maenz (1974, 

p.10) afirma que “el estilo ‘art déco’, como tal, jamás existió” sendo que o aparecimento 
da terminologia teria aparecido pela primeira vez em 1966 na mostra “Les Années 25” que 
contemplaria a “Exposition Internationale des Arts Décoratifs Modernes” do ano de 1925. O 
autor afirma que (1974, p.10-11) desde essa exposição do ano de 1966 muitas manifestações 
artísticas do entre-guerras, ou seja, entre 1920 e 1940, foram englobadas sendo filiação do art 
déco, mesmo invocando questões estéticas que se confrontaram — com fervor quase religioso 
— e que, posteriormente, foram condenadas a compartilhar a mesma definição.

Maenz (1974, p.34-35) traz diversos acontecimentos como antecedentes deste momento, 
que possibilitaria um cenário para uma nova arquitetura, pensada para simplificação e/ou 
eliminação dos ornatos, e sua geometrização, incluindo, por exemplo, a fundação em 1903 
da Wiener Werkstätte, Deutscher Werkbund em 1907, formação da Bauhaus, o movimento 
como o De Stijl, o Manifesto Futurista, publicado por F. T. Marinetti em 1909, entre outros. Ao 
analisarmos a historiografia da arquitetura de maneira cuidadosa é possível identificar outros 
autores que apontam a presença da ornamentação geométrica na linguagem arquitetônica em 
período anterior ao movimento moderno, antes mesmo do art déco, como nos mostra Pevsner 
(2010, p.196) ao analisar projetos de Josef Olbrich e do grupo austríaco do Sezessione de Viena, 
que teve início no final do século XIX. Ao tratar do projeto para a Casa de Convalescença de 
Purkersdorf, de 1903-04, do também vienense Josef Hoffman, o autor comenta:

Mais uma vez neste caso os especialistas seriam capazes de se enganar e de considerar 
estes telhados chatos, estas janelas sem decoração, a linha quadrada do telhado saliente 
por cima da entrada e a janela alta e vertical da escada como coisas impossíveis antes 
da Primeira Grande Guerra. (PEVSNER, 2010, p.199)

115   Segundo Campos (2003, p.95-96) o sistema de composição arquitetônica empregado pelo art déco estava apoiado no 
“predomínio dos volumes puros, axialidade ou composição a partir de um eixo de simetria e ortogonalidade”, e acrescenta 
ainda o uso de ornatos puros, e a tendência geometrizante.
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Figura 46: Projeto da casa de Antônio Alves da Costa Ferreira • Rua Mariana Junqueira.

Fonte: Processo nº 41 de 1917 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 41 de 1917 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 46)

Pevsner (2010, p.199) mostra ainda os “ataques contra a ornamentação” por parte do 
arquiteto Adolf Loos, e a racionalização de Peter Behrens e de Perret, todos atuando no período 
bem antes da Primeira Guerra Mundial com uma nova linguagem que fazia frente aos estilos 
históricos. Curtis (2008, p.12) ao propor uma leitura da arquitetura moderna desde 1900 também 
pontua que inicialmente o art déco, o Romantismo Nacionalista, ou a continuação das Beux-
Arts clássicas foram “relegadas a uma espécie de limbo” e afirma que “várias correntes da 
arquitetura moderna são melhor compreendidas e avaliadas quando colocadas lado a lado com 
os avanços da arquitetura que lhe eram concomitante”.

Em relação aos projetos levantados no acervo do APHRP, o que se pretende apontar 
é a mudança na linguagem da ornamentação, acompanhando os movimentos internacionais, 
como o sezessione, e que desaguariam no discurso modernizador. Dos projetos analisados 
entre 1910 e 1921, sistematizamos dezenas de casas que, embora tenham o uso de cimalha, 
apresentam ornamentação simplificada com tendência geometrizante e eixos de simetria que, 
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posteriormente, seria vinculado a características do art déco, como podemos ver nas Figuras 
47, 48 e 49.

Até o ano de 1921, constatamos apenas sete projetos de palacetes na cidade — sendo um 
deles o de Rocha Fragosso, localizado na rua São Sebastião — e assinados pelo arquiteto residente 
em São Paulo, José Saachetini, e também pelo construtor imigrante Vicente LoGiudice, atuante 
em Ribeirão Preto, como podemos ver na Figura 50. Trata-se de um palacete térreo projetado 
possivelmente solto no lote — não podemos afirmar ser uma edificação sem recuo frontal, 
uma vez que nos desenhos não está indicado a demarcação do limite da rua —, cuja entrada 
acontece através de um vestíbulo com acesso independente para o gabinete, sala de visitas e sala 
de jantar. O programa conta ainda com três dormitórios distribuídos ao longo de um pequeno 
corredor, copa, cozinha, banheiro, despensa e quarto para criada na área íntima. A fachada pode 
ser considerada eclética pela profusão, e sobreposição, de elementos com características do art 
nouveau como os pinásios arredondados e ovalados nos caixilhos, os motivos florais na parte 
superior das janelas e os gradis com desenhos geométricos espelhados por toda sua extensão, o 
telhado, por sua vez, em águas e beirais aparentes lembrando a tipologia do chalé.

O arquiteto José Saachetini, que assina o projeto da casa de Rocha Fragosso, indica seu 
endereço em São Paulo em prancha e — vale notar — que ele aparece também na pesquisa de 

Figura 47: Projeto da casa de Antônio Coelho • Rua Amador Bueno.

Fonte: Processo nº 163 de 1914 do Acervo APHRP.
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Figura 48: Projeto da casa de Pier Giovanni Spagarro • Rua Rodrigues Alves.

Fonte: Processo nº 11 de 1913 do Acervo APHRP.
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Figura 49: Projeto de duas casas de propriedade de Antônio Spanó • Rua Castro Alves.

Fonte: Processo nº 22 de 1913 do Acervo APHRP.
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Figura 50: Projeto da casa de Rocha Fragosso • Rua São Sebastião.

Fonte: Processo nº 144 de 1913 do Acervo APHRP.
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Lody (2015, p.177) como profissional atuante naquela cidade. Esse arquiteto assina ainda outras 
duas casas em Ribeirão Preto: a de Francisco José Barcellos, situada na rua Tibiriçá; e a do 
construtor Vicente LoGiudice, na rua São Sebastião, entre os anos 1911 e 1915. As edificações 
propostas por Saachetini para Rocha Fragosso e José Barcellos são completamente soltas no 
lote e rodeadas por jardins, enquanto a casa do construtor Vicente LoGiudice foi projetada para 
ser construída na esquina entre as ruas São Sebastião e Liberdade, aproveitando o alinhamento 
do lote propõe um jardim chanfrado na esquina, como podemos ver na Figura 51.

Analisando estes projetos em comparação com a bibliografia, destacamos que Lemos 
(1991, p.11) afirma que as modificações da habitação, a partir da República envolveram tanto 
as novas legislações sanitárias, quanto a adoção do “novo morar à francesa”, sendo uma 
“gradual mudança sem saltos ou sobressaltos”, que caminharia para a arquitetura moderna. 
Ambos os pontos  — incorporação da legislação sanitária e dos novos hábitos europeus — 
vêm sendo sinalizados ao longo deste capítulo e, ainda mais uma vez, destacamos que todas 
essas características — e as outras analisadas aqui como implantação e intenção plástica — 
não se alteram em um momento de ruptura, sendo que todo o período do recorte temporal 
desta pesquisa116 se mostra como um momento desta “mudança gradual”. A casa projetada para 
Vicente LoGiudice, por exemplo, se trata de um palacete que não está implantado solto no 
lote — sendo alinhado em um dos limites do lote na esquina — nos mostrando que o conceito 
de palacete em muitos casos não é seguido de maneira rígida, nos possibilitando afirmar que 
os preceitos do “morar à francesa” foram sendo incorporados aos poucos na cidade, ou nem 
sempre foram incorporados, ou o foram de outro modo, com adaptações.

Assim acompanhando a evolução das posturas municipais e estaduais que andaram 
juntas, ao passo que os organogramas funcionais das moradias abandonavam a 
tradição colonial e adotavam o novo “morar à francesa”, podemos entender todo o 
caminhamento que nos levou à arquitetura moderna. Foi uma gradual mudança sem 
saltos ou sobressaltos. (LEMOS, 1999, p.11)

Esses palacetes, em comparação com as outras casas de alto padrão da cidade, apresentam 
características distintas que veremos em outros projetos somente após 1921 como, por exemplo, 
o uso de corredores de circulação. A casa de LoGiudice apresenta um programa extenso que não 
permite a sobreposição de funções e usa estratégias do privado, contando com hall, escritório, 
sala de visitas, sala de jantar, saleta, criada, copa, cozinha, despensa e sanitário, no pavimento 
inferior; e cinco quartos, vestíbulo, corredor, rouparia, banho e terraço no pavimento superior, 
contudo não é uma casa completamente solta no lote, tendo o corpo da casa junto ao alinhamento 
nas duas ruas. O pequeno recuo na esquina do lote, onde permitiu a existência de um jardim e 

116   Salientamos, mais uma vez, que a divisão do recorte temporal em dois períodos (1910 até 1921 e 1922 até 1933) foi opção 
metodológica de estruturação da tese, uma vez que as transformações das características arquitetônicas ficaram evidenciadas 
nesses recortes, no entanto, ao longo de toda a tese, apontamos para o fato de que as mudanças aconteceram ao longo de todo 
nosso recorte temporal.
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Figura 51: Projeto da casa de Vicente LoGiudice • Rua São Sebastião.

Fonte: Processo nº 53 de 1915 do Acervo APHRP..
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Fonte: Processo nº 53 de 1915 do Acervo APHRP..

(continuação - Figura 51)
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o acesso a três entradas independentes: o hall da casa, a sala de visitas e o escritório. O projeto 
conta com uma representação de bom detalhamento, ainda que constem apenas duas plantas e 
duas fachadas — recordando que era exigência desde o Código de Posturas Municipal de 1902, 
a apresentação de dois cortes longitudinais para a aprovação de novas construções.

Nesse período já consta nos processos a presença de outro arquiteto residente em São 
Paulo atuando na cidade. Se trata de Francisco di Pace que assina seis projetos residenciais entre 
1911 e 1923. Entre eles, o de João Emboaba Costa na rua Florêncio de Abreu, s/n. Segundo 
Rosa e Registro (2007, p.259), João Emboaba da Costa foi fazendeiro e “vereador de 1936 a 
1939 e, durante a Revolução Getulista, participou da Junta Administrativa de Ribeirão Preto, 
mas logo deixou o cargo. Foi, também, subprefeito de Bonfim Paulista”, o que evidencia a 
importância da figura do proprietário para a cidade.

Voltando à questão da intenção plástica, sob análise dos palacetes de maneira temporal, 
localizamos ainda o primeiro processo aprovado para a construção de uma casa com elementos 
característicos do neocolonial na fachada frontal em 1921, nos indicando a chegada das novas 
expressões que serão consolidadas a partir de então, conforme veremos no capítulo 4117. 
Trata-se do palacete de Dr. De Cenzo, assinado pelo engenheiro Antônio Soares Romeu — 
sem endereço identificado no processo — que como podemos ver na Figura 52, traz uma 
pequena sutileza no frontão neocolonial na parte superior esquerda de sua fachada, mesmo 
utilizando de diversos outros elementos como a balaustrada no guarda-corpo. O sobrado tem 
seu programa distribuído em planta ao redor de um grande hall que abriga a caixa da escada 
nos dois pavimentos, propondo no térreo o uso do primeiro cômodo frontal de consultório que 
se abre para uma “saleta”, sendo essa possivelmente local de espera dos pacientes, ou outro 
uso atrelado a este primeiro espaço. No térreo, identificamos também um cômodo denominado 
“criada” e um banheiro separado por uma pequena divisão que demarcam a parte frontal da 
planta, sendo que os espaços da parte posterior da escada seriam de uso exclusivamente da 
família e pessoas íntimas, com sala de jantar, copa e cozinha. No pavimento superior estão a 
sala de visitas — disposição não usual, provavelmente decorrente do uso de consultório no 
pavimento térreo considera a circulação de visitas no pavimento superior, andar que usualmente 
é restrito apenas para aqueles do âmbito familiar —, quatro dormitórios, toilette e banheiro.

Sobre a localidade destes projetos destinados às camadas mais ricas, podemos afirmar que, 
como esperado dos processos que tiveram suas ruas e bairros identificados, a grande maioria 
está localizada no Centro, conforme podemos ver na Tabela 15. 

No entanto, notamos uma quantidade considerável de projetos aprovados para a 
construção de casas de padrão médio nos bairros Campos Elíseos e Vila Tibério. Fazendo uma 

117   Apontamos que em Ribeirão Preto, depois da aprovação deste projeto neocolonial, assinado pelo engenheiro civil Antônio 
Soares Romeu em 1921, rapidamente surgem diversos projetos assinados por Baudílio Domingues e por Cícero Martins 
Brandão, especialmente de casas de tipologia de padrão médio, adotando características apontadas pela bibliografia como 
adaptações populares do estilo neocolonial, sendo profundos beirais, uso de tijolo aparente, presença de varandas, guarda-
corpos ornamentados com meia-lua, faixa contínua na altura das janelas com relevos decorativos, jardineiras em balanço na 
parte inferior das janelas e o uso de vitrais.
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Figura 52: Projeto da casa de Dr. De Cenzo (sem endereço).

Fonte: Processo nº 76 de 1921 do Acervo APHRP.
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leitura individual destes projetos, observamos que se tratam de plantas criteriosas, não apenas 
no desenho, mas também nas soluções projetuais, acompanhando aqueles projetos das famílias 
mais ricas instaladas no Centro. Ao comparar as casas aprovadas para a construção na rua 
Visconde do Rio Branco, Centro (1913_P62), rua Sergipe, Campos Elíseos (1913_P223) e rua 
Castro Alves, Vila Tibério (1916_75), é notável que as plantas apresentam um programa e uma 
organização espacial semelhante com entrada através da sala de visita, articulada com a sala de 
jantar que, por sua vez, se abre para os dormitórios completamente isolados das áreas molhadas 
de cozinha e sanitário, que se ligam ao corpo da casa através de corredores de acesso.

E quando observamos as fachadas destas casas — representadas nas Figuras 53, 54 e 55 
—, mais uma vez refletimos sobre a crença da presença exclusiva das casas mais ricas no Centro, 
em oposição aos bairros adjacentes, como Campos Elíseos e Vila Tibério, caracterizados muitas 
vezes como bairros pobres e operários. Estas fachadas, embora com características diferentes, 
mostram uma intenção plástica bastante semelhante, com ornamentação nas platibandas e nas 
molduras das janelas. Ressaltamos que, obviamente, a predominância de casas das famílias 
mais ricas, encontra-se no Centro, no entanto, alertamos para o cuidado de evitar uma leitura 
rasa e homogênea da cidade, que mais uma vez expõe sua diversidade e pluralidade através da 
análise das edificações habitacionais de projetos arquivados no APHRP.

Como podemos observar nas pranchas analisadas neste item, os projetos das casas de 
padrão médio, alto e palacetes são significativamente mais elaborados, indício que facilitou 
a sistematização dos dados profissionais. Em metade dos 180 projetos que nos propusemos a 
estudar entre 1910 e 1921 foi possível a identificação da assinatura de autoria de projeto e/ou 

Tabela 15: Casas de padrão médio, alto e palacetes por bairro entre 1910-1921.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de 
Obras Particulares do APHRP.

N° de
Processos (%)

Casa de padrão médio 130

Centro 90 69%

Campos Elíseos 20 15%

Vila Tibério 16 12%

Barracão 2 2%

Retiro 2 2%

Casa de padrão alto 16

Centro 15 94%

Campos Elíseos 1 6%

Palacete 6

Centro 6 100%
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Figura 53: Projeto da casa de José Andreotti • Rua Visconde do Rio Branco.

Fonte: Processo nº 62 de 1913 do Acervo APHRP.
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Figura 54: Projeto da casa de Amélia da Silva e José Ribeiro • Rua Castro Alves.

Fonte: Processo nº 75 de 1916 do Acervo APHRP.
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Figura 55: Projeto da casa de Roque Bianchi • Rua Sergipe.

Fonte: Processo nº 223 de 1913 do Acervo APHRP.

responsabilidade de obra. O profissional que mais se destaca na série de projetos aprovados é 
Aristides Finotti (20 processos), seguido por: Antônio Soares Romêo (11 processos), Carlos 
Barberi (9 processos), José de Toffoli (5 processos) e Vicente LoGiudice (4 processos), além 
dos profissionais residentes em São Paulo, Francisco di Pace e José Saachetini (ambos com 4 
processos).

Por fim, da análise das casas de classe média e alta, podemos concluir que o período entre 
1910 e 1921 foi de grandes modificações das características destas habitações. A implantação 
predominante de 2 recuos laterais passa a abrigar com mais frequência pequenas áreas 
ajardinadas, fato que observamos em consonância com a presença crescente de fachadas com 
acesso frontal da edificação. Seria a afirmação da classe alta, através da maneira de morar, com 
um programa extenso, e a casa se descolando dos limites do lote, incluindo o aparecimento de 
projetos de villas urbanas e palacetes, que vão se intensificar após 1921. A ornamentação das 
fachadas também apresenta modificações ao longo da década de 1910, evidenciando a tendência 
de simplificação e geometrização dos ornamentos e sinalizando a chegada das novas expressões 
que serão consolidadas no próximo período; registrando, por exemplo, o primeiro palacete 
neocolonial aprovado para a construção em 1921. Sobre a localização destas casas, afirmamos 
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que o Centro abriga a maioria das habitações de classe alta, no entanto, mostramos que bairros 
periféricos, como Campos Elíseos e Vila Tibério, contavam com um número expressivo de 
casas de padrão médio, projetos que, por sua vez, se assemelhavam àqueles encontrados no 
Centro.

3.2.3.  Edificações de uso misto

No período entre 1910 e 1921, sistematizamos 129 projetos de uso misto, que compreendem, 
além do uso residencial, uma outra atividade, sendo ela frequentemente comercial ou prestação 
de serviços. As denominações, deste outro uso, mais frequentes nos desenhos são “comércio”, 
“salão” e “salão para negócios”, sendo pouco usual a distinção da atividade a ser desenvolvida 
— ainda mais nesse primeiro período, onde é frequente a ausência de informação sobre o 
uso nos cômodos. Ainda assim, averiguamos nos projetos a aprovação para edificações que 
compreendem uso residencial e também: fábrica de sabão, loja, armazém, barbeiro, agência 
bancária118, barracão para oficinas de marcenaria, farmácia e padaria.

Ressaltamos que, devido à ausência de informação sobre o uso dos cômodos, para a 
identificação dos projetos mistos, analisamos, além dos dados textuais, o acesso através de 
portas frontais, sem recuo frontal, ou seja, direto para a rua e a indicação de piso ladrilhado 
— seja textual ou indicação através de desenho — nestes cômodos frontais, conforme exigia a 
legislação vigente119.

Um exemplo deste critério de análise pode ser observado na Figura 56 — projeto de três 
edificações de uso misto e duas edificações de uso estritamente residencial — de propriedade 
de Vicente LoGiudice para ser construído na esquina entre a rua Saldanha Marinho e rua do 
Comércio. Na parte frontal das edificações — com frente voltada para a rua Saldanha Marinho 
—, consta a representação através de desenho de existência de revestimento de ladrilho e, ainda 
na fachada, podemos observar a existência de duas portas de enrolar em cada edificação. Em 
muito se diferem essas duas plantas, e as fachadas daquela outra, aprovada no mesmo projeto, 
mas em outro lote, com uso estritamente residencial, além do piso as características da fachada. 
Outro critério de análise — que também foi utilizado para a sistematização do projeto de 
Vicente LoGiudice como uso misto — foi a legenda dos desenhos em prancha. Como podemos 
ver, consta como título “Fachada para casas de negócios e moradias”, nos confirmando assim 
que este processo aprovado se trata de edificações de uso misto, mesmo não tendo identificação 
textual de uso dos cômodos em planta.

Nas edificações de uso misto de propriedade de Vicente LoGiudice, podemos observar outra 
característica frequente: a diversidade de implantação destes projetos e o uso das esquinas para 

118    Se trata da Banca Francese e Italiana, que veremos a seguir neste item.
119   Segundo o Código de Posturas Municipal de 1902, Art. 104: “Nas casas commerciaes, como açougue, padarias, quitandas, 
casas de pasto, de comestiveis e outras semelhantes, alem das regras geraes do Capitulo III deste Titulo, guarda-sehão as 
disposições seuintes: 1) Terão o chão revestido de cimento, ladrilho asphalt ou outro material, observando-se o disposto no art. 
57, § unico”.
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Figura 56: Projeto de três edificações de uso misto, e duas casas de propriedade de Vicente LoGiudice nas ruas 
Saldanha Marinho e rua do Comércio.

Fonte: Processo nº 7 de 1916 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 7 de 1916 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 56)
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atividades comerciais. Nos desenhos, onde foi possível analisar a implantação das edificações de 
uso misto, averiguamos que a predominância é de edifícios geminados (22 processos), seguido 
por: aqueles implantados na esquina com 1 recuo lateral (21 processos), com 1 recuo lateral 
(17 processos); edifícios sem recuo algum (15 processos), e edifícios com 2 recuos laterais (13 
processos). Destacamos que, dentre as edificações geminadas, a predominância também é de 
implantação nas esquinas (15 processos), como podemos ver no projeto de duas edificações de 
uso misto de propriedade de Beniamino Dacanal na rua Luiz da Cunha, Figura 57.

Neste projeto de edifício de uso misto consta a denominação “salão para negócios” 
no primeiro cômodo de três “encarreirados”, da edificação implantada na esquina, mas se 
observamos detalhadamente a planta podemos notar que o outro edifício — onde não consta 
denominação de nenhum cômodo — não tem acesso direto à rua, apresentando a configuração 
que vimos neste capítulo, de entrada pela lateral e acesso pelo cômodo do meio. Sendo assim, 
podemos supor que, embora as plantas sejam geminadas, apenas um dos prédios abriga o uso 
comercial, sendo o outro exclusivamente  residencial.

Essa característica — de edificações geminadas onde o prédio da esquina apresenta uso 
misto e o outro é residencial — foi observada em outros projetos geminados semelhantes do 
período. E mais, no geral as plantas geminadas, mesmo aquelas que tenham o uso comercial 
em ambos os edifícios, apresentam alguma variação, como podemos ver no projeto de duas 
edificações de uso misto de propriedade de Feliciano Assis de Moraes na rua Saldanha Marinho, 
Figura 58, onde podemos constatar acréscimo de sala de jantar e barracão de oficina nos fundos.

A maior parte das solicitações para os projetos de uso misto do período (cerca de 70%) 
é destinada à construção de novas edificações, e a ausência de informações dos cômodos — 
como nos projetos apresentados anteriormente nas Figuras 56 e 57 — fez com que mais da 
metade destes projetos sistematizados pela pesquisa não pudessem ser categorizados dentre as 
tipologias programáticas propostas pela nossa metodologia. Ainda assim, dentre aqueles em 
que foi possível aplicar os filtros da sistematização, constatamos a predominância de casas de 
padrão médio (24 processos), seguidas por aquelas populares (15 processos).

Dentre os processos de uso misto com casa popular e de padrão médio, está o projeto para 
um edifício comercial, e uma casa de propriedade de Ricardo Galvani na rua Antártica, Figura 
59. Podemos notar que a edificação de uso misto — que assim como outros desenhos analisados 
anteriormente também propõe o uso comercial na esquina sem recuo com o alinhamento da 
rua — conta com o programa: salão para negócios, sala de jantar, corredor de circulação, dois 
dormitórios, cozinha e banheiro, enquanto a casa proposta no lote ao lado, com 1 recuo lateral, 
usa o espaço equivalente ao negócio para acrescentar ao programa um “grande dormitório”, e 
ainda uma sala de espera que tem o acesso principal da edificação através de corredor lateral. 
Uma característica que fica evidente na análise deste projeto é a ornamentação profusa da 
fachada, com platibanda, frontão, molduras, apliques e pequenas esculturas, com o uso mais 
evidente de elementos florais no uso residencial e mais retilíneos na edificação de uso misto. O 
projeto é assinado por Carlos Barberi que, como vimos anteriormente, também é o responsável 
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Figura 57: Projeto de duas edificações de uso misto de propriedade de Beniamino Dacanal •  Rua Luiz da Cunha.

Fonte: Processo nº 180 de 1914 do Acervo APHRP.
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Figura 59: Projeto de edificação de uso misto, e uma casa de propriedade de Ricardo Galvani • Rua Antártica . 

Fonte: Processo nº 20 de 1917 do Acervo APHRP.

Figura 58: Projeto de duas edificações de uso misto de propriedade de Felicio Assis de Moraes • Rua Saldanha 
Marinho. 

Fonte: Processo nº 93 de 1913 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 93 de 1913 do Acervo APHRP.

pela autoria dos projetos residenciais que apresentam maior requinte de ornamentos.
Embora a predominância na intenção plástica destas fachadas seja o uso de platibandas 

e ornamentação simples, em linhas retas — como vimos nos projetos das Figuras 56 e 57 — 
fica evidente que os edifícios de uso misto se utilizavam da fachada como meio de propagar 
seu negócio, sendo assim, sistematizamos diversos projetos que apresentam ornamentação 
requintada nas fachadas. Um exemplo é o edifício de propriedade de Antônio Bertocco e Irmão, 
na rua Saldanha Marinho, Figura 60. Podemos observar que o edifício, que está implantado 
na esquina, não tem recuo no alinhamento do lote na rua Saldanha Marinho, reservando o uso 
dos cômodos frontais para salão de negócios e escritório. O projeto, que não tem assinatura de 
autoria e/ou responsabilidade de obra, apresenta a fachada com grandes ornamentos em formato 
de concha e de anjos aplicados na platibanda, portas com almofadas em relevo e apliques de 
cordão nas alvenarias.

A edificação de Antônio Bertocco e Irmão, assim como todos os projetos analisados até 
o momento neste item, têm a volumetria térrea. Constatamos que a predominância absoluta é 
de projetos de apenas um pavimento, sendo que menos de 10% destes edifícios de uso misto, 
no período entre 1910 e 1921, são sobrados. Dentre os projetos assobradados está o edifício 
para Banca Francese e Italiana120, assinado pelo engenheiro residente na capital paulista Júlio 

120   Segundo consta no Almanak Laemmert (1925, p.811), a Banca Francese e Italiana era um banco/agência bancária situada 
na rua General Osório, município de Ribeirão Preto.

(continuação - Figura 59)
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Michelli121, implantado na esquina entre as ruas Álvares Cabral e General Osório — terreno 
que posteriormente seria ocupado pelo edifício Diederichsen, construído entre os anos 1934 e 
1936122.

121  Segundo Lody (2015, p.174-176), Júlio Michelli era imigrante italiano, teve formação na Universidade de Paris e 
apresentou uma produção arquitetônica consistente na cidade de São Paulo atuando de maneira autônoma.
122   Conforme expomos na introdução, a construção do A. Diederichsen pode ser considerada um marco na historiografia da 
arquitetura ribeirão-pretana, por ser o primeiro edifício multiplano em concreto armado na cidade. Gaspar e Correia (2017, 
p.12) sinalizam a importância e modernidade do Diederichsen, acrescentando ao uso de novos materiais, o pioneirismo da 
proposta de moradia coletiva verticalizada em Ribeirão Preto.

Figura 60: Projeto de edificação de uso misto, propriedade de Antônio Bertocco e Irmão • Rua Saldanha Marinho.

Fonte: Processo nº 56 de 1912 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 56 de 1912 do Acervo APHRP.

(continuação -Figura 60)
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Como podemos ver na Figura 61, o projeto apresenta dois salões autônomos, um 
deles conta apenas com um sanitário e o outro tem passagem para uma área descoberta com 
um sanitário e um tanque. Na última porta da edificação está o acesso independente para o 
pavimento superior, que tem como programa uma casa de padrão alto. A porta de entrada se 
abre para um hall que distribui a circulação entre a sala de visitas, gabinete e corredor que dá 
acesso a quatro quartos, banheiro, terraço, cozinha e sala de jantar. Devido ao uso residencial 
estar ocupando apenas o pavimento superior, este projeto tem a cozinha no andar de cima — 
uma particularidade raramente observada em outros desenhos — uma vez que este cômodo era 
majoritariamente instalado no térreo das edificações. As áreas íntimas eram reservadas para o 
pavimento superior. Na fachada, observamos o ritmo constante das aberturas, uso de platibanda 
ornamentada com motivos de folhagens, colunas, balaustradas, frisos e aplicação de ornatos 
característicos do ecletismo paulistano vigente na época praticado por engenheiros e arquitetos 
da capital, como Ramos de Azevedo123.

No que se refere à localidade das edificações de uso misto, no período entre 1910 e 1921, 
mais de 70% dos 129 processos analisados neste item foram aprovados para a construção, 
reforma ou ampliação no Centro, característica que só sofre alteração de maneira gradual ao 
longo da década de 1920 com o aparecimento de mais projetos em outros bairros, especialmente 
nos Campos Elíseos e na Vila Tibério, como veremos no próximo capítulo. Dentre os projetos 
sistematizados, constatamos que não há grandes contrastes nas edificações aprovadas para a 
construção no Centro e nos demais bairros, sendo que em todos as características predominantes 
principais de implantação, distribuição dos cômodos e intenção plástica das fachadas se repetem. 
A aprovação de edificações geminadas com uso das esquinas sem recuo, no alinhamento do lote, 
para as atividades comerciais também é predominante nos projetos localizados nos bairros fora 
do Centro, e embora a ornamentação simples e a volumetria térrea também seja de predomínio 
nestes bairros, foi possível localizar projetos com uso de profusa ornamentação nas fachadas, e 
sobrados. O projeto de edificação de uso misto e de uma casa de propriedade de José Venduscolo 
na rua Rio de Janeiro, Campos Elíseos — Figura 62 —, por exemplo, apresenta fachada com 
apliques de ornamentação floral na platibanda, pilastras, molduras e frisos, enquanto o projeto 
de edificação de uso misto de propriedade de Basílio Trancoso na rua Padre Feijó, Vila Tibério 
— Figura 63 — se refere à uma edificação assobradada, nos mostrando que exceções também 
aconteciam fora do Centro, e que estes projetos não necessariamente têm características mais 
singelas por estarem nestes outros bairros.

123   Sobre a arquitetura de Ramos de Azevedo, consultar Lemos (1993) e Carvalho (1999).
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Figura 61: Projeto de edificação de uso misto, propriedade da Banca Francese e Ittaliana • Rua Álvares Cabral.

Fonte: Processo nº 48 de 1916 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 48 de 1916 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 61)
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Figura 62: Projeto de edificação de uso misto, e uma casa de propriedade da José Venduscolo • Rua Rio de 
Janeiro.

Fonte: Processo nº 23 de 1912 do Acervo APHRP.
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Figura 63: Projeto de edificação de uso misto, propriedade de Basílio Trancoso • Rua Padre Feijó.

Fonte: Processo nº 193 de 1913 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 193 de 1913 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 63)
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Desta forma, encerramos nossas considerações acerca das edificações de uso misto no 
período entre 1910 e 1921, constatando que as características predominantes destes projetos 
eram a implantação geminada — apresentando variação entre as plantas aprovadas, onde 
frequentemente apenas um dos imóveis era de uso misto e o outro de uso exclusivamente 
residencial —, a preferência da esquina para a atividade comercial, a tipologia programática da 
casa de padrão médio, a horizontalidade e intenção plástica simplificada. Os processos para estas 
edificações, analisadas neste item, se referem principalmente a pedidos de novas construções, 
localizadas em sua maioria no Centro. Mostramos ainda que, embora essas características sejam 
constantes, existe diversidade de projeto, de ornamentação, de uso e do número de pavimentos, 
isso ocorrendo não só no centro, mas também nas zonas periféricas, como Campos Elíseos e 
Vila Tibério.
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Dando sequência às análises projetuais das casas levantadas no acervo de projetos do 
APHRP, iremos abordar nesse capítulo os processos aprovados no período entre 1922 e 1933. 
Visando atender o objetivo da tese, assim como fizemos no capítulo anterior, vamos iniciar 
nossa abordagem com o estudo da legislação vigente e suas possíveis implicações nos projetos 
residenciais. A proposta de divisão temporal dos capítulos 3 e 4 é decorrente da observação 
e da sistematização dos projetos, em especial no que se refere aos aspectos de implantação, 
distribuição do programa em planta e intenção plástica. No entanto, há que se mencionar que 
as alterações no contexto da cidade também se fazem visíveis após a década de 1920, conforme 
nos mostra a bibliografia existente124.

4.1.  Repercussões do Código de 1921

Após a aprovação do Código de Posturas de 1902, que vimos no capítulo anterior,   o 
próximo esforço por parte da municipalidade em relação à legislação aconteceu em outubro de 
1920, quando o prefeito João Rodrigues Guião, apresenta um projeto de lei para a reforma do 
Código de Posturas vigente, que teria as emendas e modificações necessárias aprovadas pelo 
Decreto nº 42 em janeiro, e publicadas em 22 de abril de 1921 em exemplar da “Typografia 
do Livro Verde”. Este código tem a mesma estrutura do anterior — de 1902 (discutido no 
Capítulo 3, p.120) — e apresenta o acréscimo de 47 artigos. Dentre aqueles artigos, que já 
eram vigentes, alguns pontos sofreram alterações como, por exemplo, a substituição do nome 
Intendente Municipal por Prefeito Municipal.

O acréscimo de novos artigos na legislação municipal não teve impacto muito significativo 
na questão da aprovação para construção, reformas e ampliações como se imaginava durante os 
levantamentos. O que nos levou a acreditar que a melhora na qualidade técnica dos desenhos 
aprovados após 1921125 — apresentando dimensionamento, nomenclatura dos ambientes, 
assinatura dos profissionais responsáveis (incluindo em alguns processos após 1926, a distinção 
entre autor do projeto/desenho e responsabilidade da obra), presença de cortes e fachadas, entre 
outras informações que enriqueceram os projetos a partir deste período, talvez seja decorrente 
principalmente da organização e da fiscalização por partes dos órgãos municipais. Há que se 

124   Segundo Sanches (2003, p.198), ocorreram diversas mudanças em Ribeirão Preto no intervalo de tempo entre 1902 e 
1921, entre elas, a autora chama a atenção para o crescimento demográfico que elevaria a população da cidade de 52.910 para 
68.900 habitantes. A autora destaca a economia cafeeira, o comércio e a indústria como fatores determinantes nesse processo de 
mudanças e afirma que (2003, p.198) “a maciça imigração também contribui para a transformação do quadro social da cidade”.
125   Vimos que em um primeiro momento, a partir de 1913, acontece uma melhora na qualidade técnica dos desenhos, porém, 
depois de 1921, praticamente todos os processos aprovados apresentam as informações solicitadas, fato que, para esta pesquisa, 
foi de extrema importância por possibilitar as análises propostas pela nossa metodologia.
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considerar também o aprimoramento dos profissionais da construção civil, procedentes não 
apenas das instituições de ensino — como vimos anteriormente no capítulo 2, não eram os 
principais responsáveis pela formação de mão de obra mais atuante na cidade, mas também de 
um mercado mais ativo na construção civil.

Desta maneira, podemos observar no projeto de propriedade de José Gomes Barão, 
Figura 64, que mesmo na sua condição de projeto aprovado para construção de casas 
populares, as pranchas apresentam planta, corte e elevação, incluindo aqui, o dimensionamento 
e a nomenclatura em todos os cômodos, dimensionamento de vãos, desenho da projeção dos 
muros do terreno, dimensão dos recuos laterais e assinatura profissional, neste caso, atribuída 
ao construtor Pedro Girotto e ao desenhista Baudílio Domingues126.

No Código de 1921, no que se refere às edificações em geral, foi acrescentado apenas o 
art. 61, que se trata de uma explicação do significado do termo “pé-direito”. Sobre as habitações, 
em particular, foram acrescentados o art. 101 (que permite o uso de porões com 2,50 m como 
habitação durante o dia, não podendo ter uso comercial), o art. 102 (que obriga a existência de 

126   As atribuições de “construtor” e “desenhista” não estão visíveis na figura das pranchas aprovadas. Para saber mais sobre 
a questão profissional do período e informações sobre estes, e outros responsáveis pelos projetos apresentados pela pesquisa, 
consultar o capítulo 2, p.80.

Figura 64: Projeto de casa de José Gomes Barão • Rua Campos Sales.

Fonte: Processo nº 64 de 1926 do Acervo APHRP.
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água canalizada e esgoto para a ocupação de uma edificação), o art. 103 (que exige altura mínima 
de paredes e acabamento de materiais para as casas operárias fora do perímetro urbano)127, o art. 
104 (define a espessura mínima de 30 cm para paredes quando forem “construídas várias casas 
unidas” e a instalação de rede de esgotos) e o art. 105 (que diferencia as habitações de famílias 
pobres dos cortiços).

O art. 105 teve influência nas vilas operárias com casas de tipologia programática 
mínima ou popular, uma vez que definia que “habitações de famílias pobres com mais de um 
‘repartimento’, cozinha e esgoto que observarem as regras de higiene não serão consideradas 
cortiços”, lembrando que para Bonduki (2011, p.53), se as casas estão dividindo os equipamentos 
hidráulicos (banheiro e tanque), o conjunto poderia ser classificado como cortiço. Lemos (1999, 
p.15) vai mais além e afirma que a palavra cortiço significa “casa das abelhas, com seus alvéolos 
repetidos à exaustão”, enfatizando que a expressão “logo se estendeu a todo tipo de habitação 
coletiva que possuísse área de uso comunitário”.

Entre a vila e o cortiço-corredor, os limites são imprecisos. Na posição relativa ao 
quarteirão, os dois se assemelhavam, uma vez que ambos perfuravam o quarteirão 
perpendicularmente à rua, ocupando seus meandros e interiores. Em termos de 
dimensões, os limites também são vagos, pois entre a menor moradia da vila (cômodo, 
sala e cozinha) e a maior unidade do que se considerava cortiço, a diferença era 
pequena. A maior diferença estava na situação dos equipamentos hidráulicos (banheiro 
e tanque): na vila, eles eram individuais e ficavam no fundo da casa; no cortiço, eram 
coletivos e localizados na área comum. (BONDUKI, 2011, p.53)

A incorporação da definição do art. 105, pode ser observada na folha aprovada do projeto 
das casas em série de propriedade de João Leoncio da Penha, na rua São Paulo, assinado por 
Aristides Finotti, onde consta uma solicitação do engenheiro municipal Soares Romeu para 
“modificação do telhado das casinhas, segundo combinação”. Sobre a questão de dividir os 
equipamentos, o engenheiro aponta ser uma “questão que depende do abastecimento da empreza 
de água e esgoto e não da aprovação da Prefeitura”. Como podemos observar na Figura 65, 
para o projeto de oito casas foram previstos apenas dois equipamentos sanitários, destacados 
do corpo da edificação. Na assinatura do Prefeito Guião, consta “aprovado com restrições do 
engenheiro municipal”128.

Outro importante acréscimo foi o da seção VI que mostra a exigência da legislação 
em relação à estética e aos estilos dos edifícios. Essa nova seção só prevê o art. 113, que 
determina que as edificações devem ser construídas de acordo com o Código Sanitário e com 
os “estylos modernos, ouvindo préviamente o chefe da repartição de obras”. A estética passa 

127    Para Sanches (2003, p.200), esta inclusão de diretrizes básicas nas casas operárias fora do perímetro urbano — apresentada 
no art. 103 —, demonstra a presença da classe operária em áreas pouco providas de estrutura, e não sujeitas à cobrança de 
Imposto Predial.
128   Não foram localizadas outras anotações por parte de Engenheiros Municipais nas pranchas de projetos do APHRP.Caso 
contrário foi da pesquisa de Ferreira (2016), sobre Campinas, onde os desenhos eram repletos de muitas anotações por parte 
destes profissionais. Assim exploramos a consulta aos requerimentos muito mais no intuito de averiguar a interação entre a 
municipalidade e os requerentes.
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Figura 65: Projeto de oito casas de propriedade de João Leoncio da Penha • Rua São Paulo.

Fonte: Processo nº 35 de 1922 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 35 de 1922 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 65)
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a ser uma questão de tanta importância que no Relatório da Prefeitura Municipal, apresentado 
em 1920, o prefeito relata a insatisfação dos dirigentes com o Código de Posturas vigente — 
ainda naquele momento o de 1902 —, por só fazer exigência quanto à “disposição interna 
dos prédios” e descreve a reunião da Câmara onde foi discutida a possibilidade de dividir a 
cidade em “circunscripções” e “estabelecendo-se para cada uma delas um typo ou padrão de 
casas obrigatório”. No entanto, afirma que a proposta não virou lei devido aos altos preços dos 
aluguéis cobrados, e à falta de habitações em que a cidade se encontrava, sendo inviável impor 
mais obstáculos aos investidores. Como solução para evitar “casas de má aparência”, o prefeito 
afirma que o engenheiro municipal chamava os requerentes para aconselhá-los a melhorar seus 
projetos e que oferecia gratuitamente os desenhos de fachada, a fim de dar melhor “aspecto à 
cidade”.

As posturas municipaes só estabelecem regras para a disposição interna dos predios, 
deixando ao critério e ao gosto dos proprietarios a sua architectura externa, de modo 
que, só desrespeitando a lei, poderia a Prefeitura deixar de aprovar, por não atenderem 
á esthetica, algumas plantas que lhe eram apresentadas.
Para suprir esta falta de legislação, foi apresentada, em uma das nossas sessões, uma 
indicação no sentido de se dividir a cidade em circunscripções, estabelecendo-se para 
cada uma delas um typo ou padrão de casas obrigatorio, pelos quaes se deveriam 
guiar os constructores na confecção dos seus projectos. Essa indicação porem, não foi 
convertida em lei porque a Camara não a achou opportuna para a nossa cidade, onde 
se pagam elevados alugueis, porque as construcções não se fazem na proporção do 
augmento da população, e poderiam diminuir, se se lhes creassemquaesquerobstaculos.
Deste modo, só de um meio era licito á Prefeitura lançar mão para impedir que 
se levasem a effeitoprojectos, cuja approvação lhe era requerida, de casas de má 
apparencia, que enfeiam as cidades, despertando censuras á administração: era chamar 
os requerentes para aconselhar-los a melhorarem suas plantas, fazendoos verem que 
com pequeno dispendio dariam maior valor ás suas propriedades e mandando que a 
repartição de obras lhes fornecesse gratuitamente os desenhos das fachadas. E isso 
felizmente se fazia quasi sempre com resultado, porque raramente esses conselhos 
deixavam de ser attendidos, corrigindo-se assim, sem arbitrariedade, a deficiencia 
da lei e conseguindo-se dar outro aspecto á cidade pela melhor architectura de suas 
construcções. (RIBEIRÃO PRETO, 1920, p.30-31.)

Na questão da higiene da habitação, podemos constatar o acréscimo do art. 298 que traz 
a obrigatoriedade de todas as edificações serem servidas por água canalizada e rede de esgoto, 
com a presença de “banheiro e latrina”. Ainda que tenha sido frequente ao longo de nosso 
recorte temporal, principalmente após 1921, os projetos de acréscimo que preveem a construção 
de instalações sanitárias, visando atender a legislação vigente, percebemos que na prática 
durante os anos seguintes ainda eram aprovadas habitações que não dispunham de banheiro 
nos projetos. De fato, constatamos essas ocorrências ao longo de praticamente todo o nosso 
recorte, uma vez que o único ano em que não foi aprovado nenhum projeto de habitação sem 
banheiro foi o ano de 1933. Analisando o ano de 1932, por exemplo, averiguamos a aprovação 
de doze casas mínimas — ou seja, casas que, segundo nossa metodologia, tenham até três 
cômodos, frequentemente sem a presença de banheiro —, destas casas, nove não apresentam 
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banheiro (nem junto ao corpo da edificação, nem isolado da casa), uma edificação de uso 
misto indica a presença de banheiro e duas apresentam a indicação de fossa séptica nos fundos 
do lote. Levando em consideração um universo de 78 projetos aprovados para a construção, 
reforma e ampliação de uso residencial e misto, neste ano de 1932, é considerável pensarmos 
que nove destes (12%) não preveem as instalações sanitárias, mesmo após mais de dez anos 
da obrigatoriedade na legislação129. Podemos observar a casa de propriedade de Diogo Lopes, 
aprovada para construção em 1932, na Figura 66, a configuração da tipologia da casa mínima, 
sem banheiro, que se repete desde os primeiros anos do nosso levantamento.

129   Eleb (2017, p.160) afirma que as redes de abastecimento, como água e esgoto, embora melhorassem o cotidiano da 
habitação proporcionando o conforto, acentuavam as desigualdades sociais, uma vez que esses recursos demorariam para 
chegar aos bairros pobres, exemplificando que a água encanada não tinha chegado em toda a Grande Paris até início de 1950.

Figura 66: Projeto da casa de Diogo Lopes • Rua Japão. 

Fonte: Processo nº 90 de 1932 do Acervo APHRP.
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Ainda sobre essa questão das instalações sanitárias, localizamos projetos que preveem 
o banheiro (por vezes denominado “latrina”) isolado do corpo da casa, frequentemente nos 
fundos do lote, prática que provavelmente seria resquício do uso das fossas sépticas, mas com 
o passar dos anos cairia em desuso trazendo o cômodo para o corpo da edificação (ressaltamos 
que a legislação, vigente desde 1921, não contempla o uso das fossas, sendo explícita a 
obrigatoriedade de água encanada e de rede de esgoto). Constatamos ainda que tal prática — 
de projetar os banheiros fora do corpo da edificação — também foi recorrente no acervo de 
projetos de Obras Particulares, não tanto nos primeiros anos, mas principalmente nos últimos 
anos da década de 1920 e início da década de 1930. Seguimos usando o ano de 1932 para análise 
e encontramos vinte casas com essa solução de projeto130, com o banheiro projetado afastado 
do corpo da edificação. Podemos observar na casa de propriedade de João Ramos (Figura 67), 
um exemplo desta configuração de planta, com o banheiro isolado da edificação, junto ao recuo 
lateral, coberto por um telheiro que abriga o cômodo ao lado de um tanque.

130   Foram contabilizadas aquelas edificações de uso residencial ou misto que tivessem o único banheiro do projeto localizado 
separado do corpo da edificação, sendo assim, não contemplamos aquelas casas de padrão alto e palacetes que preveem em 
projeto além da edificação principal, garagens com instalações sanitárias e afins. Esta solução de projeto, referente às tipologias 
das classes altas serão tratadas adiante.

Figura 67: Projeto da casa de João Ramos • Rua Dr. Loyola.

Fonte: Processo nº 91 de 1932 do Acervo APHRP.
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Durante a sistematização dos levantamentos foi constatado que a implantação das 
edificações sofre mudanças, principalmente, no ano de 1922. As habitações que até aquele ano 
eram predominantemente implantadas no lote com 1 recuo lateral, passam a partir de 1922 
a serem implantadas majoritariamente soltas no lote. Acreditávamos inicialmente que essa 
mudança poderia ser determinada pelo Código de Posturas da Câmara Municipal de Ribeirão 
Preto, datado de 1921, justamente pela proximidade com a data. No entanto, sobre essa questão 
esse código, nos art. 3 e 4 que se refere a recuos, não apresenta nenhuma modificação em 
relação ao código anterior.

Como vimos, embora tenha o acréscimo de 47 artigos, de certa maneira, o Código de 
1921 se assemelha ao anterior — de 1902 —, somando restrições e diretrizes nas habitações 
quanto às questões de higiene e salubridade. Ao tratar dos Códigos de Posturas de 1889, 1902 
e 1921, Sanches (2003, p.201) afirma que estas legislações estão suscetíveis ao que “define 
as intenções de cada forma de governo”. Observa ainda que somente o primeiro código foi 
aprovado no Império, enquanto os outros dois na República, marcados pelo desenvolvimento 
urbano e “por referência a observância do Código Sanitário do Estado de São Paulo de 1894, 
mesclado às suas atribuições definidas pela Lei Estadual nº 16 de 1891”, em um contexto de 
“acontecimentos e modificações bem mais acelerado que o do Império”.

Buscamos as possíveis publicações e repercussões da aprovação do Código de Posturas de 
1921 nos periódicos da Hemeroteca digital e localizamos uma nota no jornal Correio Paulistano, 
de 19 de maio de 1921, que confirma sua aprovação por parte da Câmara Municipal, através 
do Secretário Horácio Machado, e dá evidências de boa aceitação ao dizer que “trata-se de um 
trabalho optimamente elaborado que põe em relevo a inteligência e o grande preparo dos seus 
autores”.

O Código de Posturas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto de 1921 é o último no 
período do nosso recorte temporal. Em dezembro de 1933, ano final do nosso recorte, o Prefeito 
Municipal Dr. Ricardo Guimarães Sobrinho adota o Código de Obras “Artur Saboia”, vigente 
na cidade de São Paulo, por considerar a legislação vigente “muito deficiente”, conforme 
resolução de 11/12/1933.

Considerando que a Diretoria de Obras vem ha muito tempo, lutando com serias 
dificuldades para resolver os problemas relativos as construções da Cidade, devido 
principalmente ao Codigo de Posturas Municipais em vigor, que, na parte referente ás 
construções é muito deficiente;
Considerando que os processos adotados na epoca em que foi elaborado o referido 
Codigo, ja não se coadunam com os modernos processos da tecnica de construir;
Considerando, que os detalhes de construção para os estilos modernos são inteiramente 
diferentes dos antigos;
Considerando ainda que a divisão da Cidade em zonas para efeito da aplicação do 
Codigo de Obras é uma necessidade imperiosa
Considerando finalmente que na Prefeitura da Capital do estado existe e é adotado 
o Codigo de Obras denominado “Artur Saboia”, mais moderno e que com algumas 
modificações, deve ser adotado a esta Cidade:
Resolve:
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ARTIGO 1º — Fica adotado para o Municipio de Ribeirão Preto, o Codigo    de 
Obras da Prefeitura da Capital deste Estado, tambem denominado “Codigo de Obras 
“Artur Saboia”, com as modificações apresentadas pela Repartição de Obras desta 
Prefeitura que ficarão fazendo parte integrante do mesmo Codigo. ARTIGO 2º — O 
referido Codigo com as modificações aludidas entrará em vigor em 1° de Janeiro 
de 1934, revogadas as disposições em contrario. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIBEIRÃO PRETO. Disponível em: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ Acesso em 
maio 2018)

4.2 Caracterização das residências aprovadas

4.2.1 Casas mínimas e populares

Como mencionamos anteriormente, verificamos a melhora da qualidade técnica dos 
desenhos nos projetos levantados no período de 1922-1933, em relação aos anos anteriores, 
inclusive com as denominações dos ambientes em planta, fato que nos possibilitou a 
sistematização de 313 casas mínimas e 947 casas populares, totalizando 1.260 projetos com 
essas tipologias, que serão analisados nesse item.

Neste período, várias mudanças são implementadas nos projetos de casas aprovadas para 
construção, reforma e ampliação, arquivados no acervo de projetos do APHRP, principalmente 
na implantação e na intenção plástica, com as casas soltas no lote e as fachadas incorporando 
elementos vinculados ao arts and crafts, ao bangalô e mesmo ao neocolonial, por exemplo. 
Essas características apareceram de maneira sutil nos desenhos até 1922, ano que marca o 
aumento expressivo destas novas soluções de projeto, e que podemos considerar como momento 
de ruptura — quando se tornam predominância nos projetos residenciais.

O crescente número de casas populares pode ser identificado no Gráfico 1 do item 1.3.1 
(p.45), principalmente a partir do ano de 1924, quando passam a representar 42% das edificações 
aprovadas de uso residencial e misto, em comparação com apenas 26% do ano anterior131. Essa 
tipologia programática vai continuar sendo a mais frequente até o último ano da nossa pesquisa, 
por diversos motivos, entre eles, a crescente industrialização que atraía mão de obra da área 
rural para a cidade.

A implantação das casas, que era até então predominantemente recuada de apenas uma 
das laterais do lote, ou geminada, nos desenhos levantados no acervo de projetos do APHRP, 
vai nesse momento, a partir de 1922, se soltando de ambos os lados, e também se distanciando 
do alinhamento da rua, até chegar à implantação mais comum do início da década de 1930, já 
totalmente solta no lote, representando quase 50% dos projetos levantados da última década do 
nosso recorte temporal.

131    Importante notar que além do aumento no número de solicitações para aprovação de casas populares, concomitantemente 
houve maior detalhamento das plantas, sendo cada vez mais presente a indicação de uso dos cômodos, permitindo uma análise 
mais completa na questão das tipologias programáticas.

http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/
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A residência de Batista Gratony, na rua Luiz da Cunha, é um exemplar de casa popular 
solta no lote, que foi aprovada no ano 1922 para ser construída no fundo de um quintal na 
Vila Tibério. Sua planta conta com sala de jantar, cozinha e três dormitórios, articulada sem a 
presença de corredores de circulação, e sem sanitário no corpo da construção ou a indicação de 
latrina no lote, organizando estes cômodos lado a lado em duas fileiras formando um quadrado 
com a cozinha em anexo, como podemos observar a Figura 68. Ainda não é o caso deste 
projeto, mas veremos adiante que aos poucos o dimensionamento dos lotes se altera, deixando 
de ser estreito e profundo, possibilitando outras disposições de planta além daquela de cômodos 
enfileirados, que deixa de ser predominante entre 1922 e 1933.

A fachada simples, com duas janelas de folha de madeira corrida e uma pequena moldura 
lisa ao redor, traz outra novidade para os projetos aprovados pela Diretoria de Obras a serem 
construídos em área urbana e que se tornará recorrente após meados da década de 1920 nos 
desenhos levantados: o telhado de águas aparente, sem platibanda.

Fonte: Processo nº 1 de 1922 do Acervo APHRP.

Figura 68: Projeto da casa de Batista Gratony • Rua Cel. Luiz da Cunha.
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Essas casas populares de implantação solta no lote com telhado aparente, sem platibanda, 
como na propriedade de Batista Gratony, permanecem sendo aprovadas até o final do nosso 
recorte temporal, sendo uma variação muito frequente das casas populares no final da década 
de 1920. São casas com fachadas praticamente sem ornamentação, com acesso na lateral, 
como também é o caso da casa de José Muniz, projetada por Cícero Martins Brandão para 
ser construída na rua Santos Dumont, como podemos ver na Figura 69. A casa solta no lote, 
recuada 4,50 m da testada do lote, tem apenas quatro cômodos: duas salas, quarto e cozinha, 
sem indicação de sanitário no corpo da casa ou na parte dos fundos do terreno. A planta, sem 
corredores de circulação ou de distribuição, de forma quadrada, tendo todos os cômodos a 
metragem de 3,30 x 3,30 m.

Ao longo da década de 1920, este modelo de habitação de casa popular se soma a outro, 
aquele com alpendre frontal. O alpendre frontal é inserido no espaço do volume recortado 
destas casas, uma vez que a casa deixa de ser um bloco prismático e a fachada frontal destas 
casas é ornamentada, usando frequentemente tijolo aparente, floreiras e embasamento de pedra. 
Esse se tornará o modelo mais usual de casa popular — e também de casas de padrão médio, 
como veremos no próximo item — no final da década de 1920, se tornando predominante no 
início da década de 1930.

A casa de Adolpho Crocetto na rua Capitão Salomão, aprovada no ano de 1925, é um 
exemplo deste modelo de casa popular com alpendre frontal, e como podemos observar na 
Figura 70, sua fachada conta com o uso das floreiras e do tijolo aparente na coluna lateral que, 

(continuação - Figura 68)

Fonte: Processo nº 1 de 1922 do Acervo APHRP.
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Figura 69: Projeto da casa de José Muniz • Rua Santos Dumont.

Fonte: Processo nº 169 de 1927 do Acervo APHRP.

Figura 70: Projeto da casa de Adolpho Crocetto • Rua Capitão Salomão.

Fonte: Processo nº 113 de 1925 do Acervo APHRP.
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além do alpendre, são elementos que remetem às características do bangalô132.
Através da cronologia dos processos sistematizados constatamos que, assim como 

indicado pela bibliografia, em Ribeirão Preto, estas expressões ligadas ao bangalô tiveram 
início nas casas de classe média e alta — veremos adiante que os primeiros processos em que 
registramos estes elementos são do ano de 1922, localizados no Centro, e foram assinados pelos 
titulados Antônio Soares Romeu e Dário Guedes — sendo que, pouco tempo depois, alcançaram 
os projetos de casas populares e mínimas, e se espalharam principalmente nos bairros Campos 
Elíseos e Vila Tibério. No ano de 1923, identificamos um projeto de casa popular com as 
características típicas do bangalô na Vila Tibério, com assinatura de profissional ilegível, mas 
foi a partir de 1924 que os exemplares se disseminaram rapidamente nestes bairros, como o 
projeto que estamos analisando, da casa de Adolpho Crocetto na rua Capitão Salomão, Campos 
Elíseos, aprovado em 1925.

No entanto, o uso do alpendre frontal e de elementos, como floreiras e tijolo aparente, 
durante o início do século XX, não são exclusividades do bangalô, sendo utilizadas também pelo 
neocolonial133, por exemplo. Lemos (1989, p.183-184) atribui a difusão do estilo neocolonial na 
cidade de São Paulo à Primeira Guerra Mundial, sendo determinante para o estabelecimento de 
alguns dos graves problemas que afetaram o ritmo da construção no início do século XX, como 
crise financeira, desemprego e escassez de materiais importados, criando condições favoráveis 
para que o “neocolonial simplificado”, assim chamado por ele, se difundisse entre as camadas 
mais populares. Desse modo, ele usa esta expressão para definir “as primeiras adaptações 
populares” que teriam como características os profundos beirais, uso de tijolo aparente, presença 
de varandas, guardacorpos ornamentados com meia-lua, faixa contínua na altura das janelas 
com relevos decorativos, jardineiras em balanço na parte inferior das janelas e o uso de vitrais. 
Percebemos que, assim como na casa de Adolpho Crocetto, alguns dos elementos identificados 
por Lemos no “neocolonial simplificado” se fazem presentes nas fachadas das casas populares 
de diversos desenhos do acervo de projetos do APHRP até o início da década de 1930.

Desta forma, essas novas tendências que sinalizamos ganham forças, a partir da década 
de 1920 e se juntam às demais intenções plásticas já vigentes — como vimos anteriormente no 

132   Janjulio (2009, p.123) pesquisa a habitação na década de 1920 e afirma que o bangalô não pode ser considerado um 
estilo, mas sim uma maneira de morar que leva em consideração principalmente o conforto e a adequação do morador ao 
entorno. Segundo Lancaster (1985, p.19), a origem da palavra bungalow remete à habitação colonial do Leste da Índia, que 
se caracterizava pelo hall central e varandas em todos os lados da edificação para arejar os cômodos internos. Ribeiro (2019, 
p.85) corrobora com a origem da palavra bangalô e acrescenta que a denominação tem sido atribuída a casas de “diferentes 
estilos, gerando uma enorme variedade de soluções para as fachadas”, mas prevalecendo o “caráter pitoresco”, “sobretudo pela 
recorrência do telhado aparente que é mantido, independentemente  da  ornamentação empregada”.
133  Diferentemente da sutileza do bangalô, o neocolonial é reconhecido como um movimento que teve como marco 
a conferência de 1914 intitulada “A arte tradicional no Brasil” e foi considerado pela historiografia da arquitetura como a 
busca da identidade nacional na expressão arquitetônica, inquietações se iniciam em um cenário arquitetônico consolidado 
pela importação de diversos estilos revivals, principalmente europeus, como o neoclássico, o neorrenascentista e o ecletismo 
(ATIQUE, 2007, p.274; KESSEL, 2008, p.83; MASCARO, 2008, p.2-3 e PINHEIRO, 2011, p.61-62). Embora a conferência 
tenha acontecido na década de 1910, o movimento começa a tomar corpo no início da década de 1920, impulsionado pela 
Exposição Nacional de 1922 e de outros fatores como o envio de arquitetos recém-formados, como Lúcio Costa (1902-1998), 
para a documentação de cidades do período colonial por José Mariano Filho, somados aos textos como os da revista FonFon e 
d’O Estado de S. Paulo deste período (KESSEL, 2008, p.115; ATIQUE, 2007, p.275).
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capítulo 3, as fachadas ornamentadas das casas populares e mínimas tendem à simplificação e ao 
uso de linhas geométricas. A presença de casas com uso de ornamentos decorrentes da vertente 
art déco estão nas diversas tipologias de habitação dos desenhos pesquisados no acervo de 
projeto do APHRP, independentemente de classe social, mesmo aquelas habitações mínimas de 
três cômodos, que estão faceando a testada do lote, apresentam elementos geométricos e linhas 
retas. O mesmo não teria acontecido apenas em Ribeirão Preto, segundo Campos (2003, p.13), 
a difusão do art déco foi comum, uma vez que foi bem assimilado para além das elites urbanas, 
tendo se disseminado “com muita rapidez”, “foi absorvido por amplos setores da sociedade, 
contemplando praticamente todas as categorias de edificações — do grande edifício comercial 
à casa operária”.

Dentre todas essas intenções plásticas, expressas através de elementos compositivos das 
fachadas, constatamos ainda as permanências — assim como acontece em qualquer período da 
historiografia da arquitetura onde as camadas da história se sobrepõem134 — através de casas 
ecléticas e ornamentadas, mesmo que em menor requinte de acabamento. Schlee (1993, p.110), 
ao estudar a arquitetura eclética de Pelotas, aponta que, no período entre 1900 e 1930, dentre as 
várias características comuns nas soluções arquitetônicas adotadas, está a tendência à “redução 
e simplificação dos motivos decorativos tanto por uma questão econômica como técnica”, 
afirmando que na cidade aconteceu “o abandono dos elementos decorativos utilizados até então, 
como as platibandas vazadas, [...] etc., e a sua substituição por outros, bastante simplificados, 
como as platibandas cegas (quando existiam) e os desenhos geométricos aplicados nas paredes”, 
características que, como veremos adiante (casa de Josepe Palocci na rua São Paulo – Figura 
71; casa de Paulino Soares na rua Prudente de Moraes – Figura 72, e casa de Ângelo Salalina 
rua Martinico Prado — Figura 73, por exemplo), também estão presentes nas casas de Ribeirão 
Preto. Gennari (2014, p.8), ao estudar as fachadas das casas proletárias do Rio de Janeiro, entre 
o último quartel do século XIX e o primeiro do XX, afirma que “o ecletismo assumiria aqui um 
papel distinto do que ele teve na Europa”, ainda assim, considerando-o como uma vertente de 
“modernidade” para época135.

Mais uma vez, ao analisar os projetos habitacionais de casas mínimas e populares, 
entre 1922 e 1933, principalmente no que se refere à implantação, volumetria, distribuição, 
espacialidade do programa em planta e intenção plástica, nos questionamos quais seriam as 
possíveis relações destas características arquitetônicas com a localidade em que estavam sendo 
aprovadas essas casas. Com esse objetivo, realizamos o cruzamento de dados da metodologia 
proposta e explicitada no item 1.3.3 (Características dos projetos, p.70) da mesma maneira que 
fizemos anteriormente com as casas do período entre 1910 e 1921 (Tabela 14, p.152), como 
podemos ver na Tabela 16.

134   Waisman (2013, p.63), ao expor e debater os conceitos de periodização, continuidade e descontinuidade, afirma que “os 
fios que aparentemente percorrem de forma continua a história são construções historiográficas”, uma vez que “na história da 
arquitetura, a sucessão de tempo não se dá de forma linear”.
135   A análise de Gennari (2014) foi baseada em leituras como PEREIRA, 1988; ROCHA-PEIXOTO, 2000; MARINS, 1998, 
entre outros.
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Figura 71: Projeto da casa de Josepe Palocci • Rua São Paulo.

Fonte: Processo nº 65 de 1924 do Acervo APHRP.

Figura 72: Projeto da casa de Paulino Soares • Rua Prudente de Moraes.

Fonte: Processo nº 60 de 1924 do Acervo APHRP.
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Figura 73: Projeto da casa de Ângelo Salalina • Rua Martinico Prado.

Fonte: Processo nº 86 de 1933 do Acervo APHRP.

Tabela 16: Casa mínima e casa popular por bairro entre 1922-1933.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras 
Particulares do APHRP.

Nº de processos  (%)
Casa mínima 262 100%
Vila Tibério 97 37%

Campos Elíseos 85 32%
Centro 67 26%

Barracão 7 3%
Retiro 4 2%

Vila Elisa 2 1%
Casa popular 847 100%

Campos Elíseos 324 38%
Centro 230 27%

Vila Tibério 215 25%

Barracão 52 6%
Retiro 14 2%

Vila Elisa 12 1%
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Averiguamos que, dentre os projetos passíveis de análise segundo nossa metodologia, a 
maior parte das casas mínimas do recorte entre 1922 e 1933 continua sendo aquela aprovada 
para a construção no bairro da Vila Tibério (37%), como no período anterior referente aos anos 
entre 1910 e 1921. Em relação a este período anterior, a diferença expressiva no comparativo das 
localidades onde estas habitações estavam sendo aprovadas para a construção está na quantidade 
de casas no bairro dos Campos Elíseos, que representa o segundo lugar das habitações de casas 
mínimas (32%), e a maioria das aprovações para casas populares (38%) — no período anterior 
se destacavam quantitativamente as habitações construídas na área central (33% das casas 
mínimas e 56% das casas populares). Aventamos a possibilidade de tal fato acontecer devido 
a um crescimento do bairro Campos Elíseos e de um possível processo de expansão da cidade 
para fora da área central, entre outros diversos fatores.

Seguindo nossos questionamentos levantados anteriormente sobre as diferenças — e como 
vimos semelhanças entre os processos aprovados para as diversas localidades — analisamos as 
249 casas mínimas, sistematizadas pela nossa pesquisa, entre 1922 e 1933, nos projetos para 
os bairros: Vila Tibério, Centro e Campos Elíseos (localidades que apresentaram maior número 
de projetos sistematizados), e constatamos que as características dessas habitações seguem se 
assemelhando, porém apresentam pequenas variações, principalmente no comparativo daquelas 
casas mínimas a serem construídas na área central da cidade. Como vimos, a tendência desse 
período foi a casa se soltar do lote e, consequentemente, a diminuição gradual da implantação 
geminada. Ao analisarmos o ano de 1924, por exemplo, constatamos que essa tendência acontece 
principalmente no Centro, sendo que os bairros Campos Elíseos e Vila Tibério ainda apresentam 
configurações espaciais mais próximas às dos exemplares entre 1910 e 1921. Outra diferença 
é a existência de maior quantidade de casas mínimas de uso misto, também na área central, 
caracterizadas pelo comércio na parte frontal. No entanto, como podemos ver nas Figuras 74, 
75 e 76 — casas mínimas aprovadas para a construção no ano de 1924 — respectivamente nos 
endereços: rua Martinico Prado, Vila Tibério (1924_P256); rua Luiz Pereira Barreto, Campos 
Elíseos (1924_P119) e rua Marechal Floriano Peixoto, Centro (1924_P218), os projetos 
residenciais continuam, assim como no período anterior, apresentando grandes semelhanças, 
como  veremos.

Analisamos de maneira comparativa estes três processos, a começar pela implantação, 
cujas casas foram projetadas geminadas, sendo que apenas as edificações da rua Martinico 
Prado ainda mantiveram a fachada no alinhamento do lote — característica predominante no 
período entre 1910 e 1921 —, as casas da rua Luiz Pereira Barreto e as da rua Floriano Peixoto 
são geminadas e possuem, além de um recuo lateral, o recuo frontal. Notamos ainda que a 
edificação da rua Floriano Peixoto, localizada no Centro, tem na fachada a indicação de “gradil 
de madeira” e o desenho de um pequeno jardim frontal. O programa destes projetos prevê três 
cômodos enfileirados: dormitório, sala de jantar e cozinha, sendo que nenhum dos desenhos 
contempla instalações sanitárias, característica frequente da tipologia de casa mínima. Em 
relação à intenção plástica destas edificações, as casas da rua Martinico Prado são as mais 
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Figura 75: Projeto das casas de propriedade de Damascio Garzonna • Rua Luiz P.Barreto.

Fonte: Processo nº 119 de 1924 do Acervo APHRP.

Figura 74: Projeto das casas de propriedade de Audio Tiraboschi • Rua Martinico Prado.

Fonte: Processo nº 256 de 1924 do Acervo APHRP.
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Figura 76: Projeto das casas de propriedade de Francisco de Leo • Rua Floriano Peixoto.

Fonte: Processo nº 218 de 1924 do Acervo APHRP.

semelhantes àquelas características do período entre 1910 e 1921, com o uso da platibanda 
ornamentada com frisos e molduras nas janelas; enquanto as casas da rua Luiz Pereira Barreto 
e da rua Floriano Peixoto têm como proposta o fechamento da empena136 — remetendo ao 
telhado aparente — com molduras e pequenos ornatos de linhas geométricas, valendo destacar 
no projeto da rua Floriano Peixoto a faixa de tijolo aparente na altura das molduras da janela e 
as floreiras no peitoril das janelas.

Ao fazer a mesma comparação, entre as características de implantação, programa e 
intenção plástica, e ao considerar o critério de localização para as casas populares, confirmamos 
também que nessa tipologia, mais uma vez, são os bairros Campos Elíseos, Centro e Vila Tibério, 
respectivamente, que detêm o maior número de aprovações. Constatamos que existe uma 
grande variedade de características arquitetônicas, dentre os prováveis motivos. Enfatizamos a 
existência de 847 projetos habitacionais, e de uso misto, que conseguimos classificar como casa 
popular no período entre 1922 e 1933. Outra constatação possível desta análise foi que, mesmo 
diante das evidentes transformações nas características arquitetônicas, principalmente no que 

136   Empena para Corona e Lemos (2017, p.182) se trata do “nome de cada uma das paredes laterais de edifício de telhado de 
duas águas, em cujos vértices superiores apoia-se o pau de fileira ou cumeeira”, sendo que atualmente “no linguajar comum, há 
quem chame de empena qualquer parede lateral, principalmente aquela construída sobre as divisas do terreno, mesmo que não 
tenha como função o apoio do pau da cumeeira.
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se refere à implantação, organização espacial e intenção plástica, confirmamos mais uma vez 
a existência das permanências137 nos projetos aprovados. Todo esse processo de mudança nos 
desenhos, que aconteceu entre 1921 e 1933, nos impossibilitou de ilustrar nossa análise apenas 
com projetos do ano de 1924 (como nos projetos de casas mínimas, que mantiveram suas 
características básicas ao longo de todo o recorte praticamente). Desta forma, analisando os anos 
1924 e 1933, podemos perceber como a implantação geminada ainda era bastante frequente nas 
casas populares no início da década de 1920, característica que dá lugar às edificações soltas no 
lote no início dos anos 1930138.

As fachadas em 1924 também se dividem, em mesma proporção entre aquelas casas com 
telhado aparente e aquelas com uso de platibanda — geralmente associadas às casas que ainda 
não se afastaram do alinhamento frontal do lote. Já no ano de 1933, as casas com platibanda 
estão localizadas basicamente no Centro, enquanto nos bairros Campos Elíseos e Vila Tibério, 
o predomínio é de casas com telhado aparente, e daquelas com características que remetem ao 
bangalô. Observamos ainda que no ano de 1933 foi possível localizar casas populares no Centro 
com telhado aparente, no entanto, as casas com características do bangalô só foram localizadas 
nos outros dois bairros analisados, não estando presentes no Centro. Como podemos ver nas 
Figuras 77, 78, 79.

137   Além de Waisman (2013), sobre a desconstrução da linearidade história e o processo de narrativa da história, consultar 
Burke (1992).
138   Reiteramos que foram sistematizados 947 projetos de casas populares entre 1922 e 1933. O número de itens nos levou à 
necessidade de optar por uma análise em específico dos anos de 1924 e 1933 para verificar as características arquitetônicas e 
a relação com a localidade destas casas. Desta maneira foi possível compreender as transformações arquitetônicas do período 
com maior precisão.

Figura 77: Projeto da casa de Miguel Megedus • Rua Padre Euclides.

Fonte: Processo nº 35 de 1933 do Acervo APHRP.



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

226

Capítulo 4 •  Os projetos de 1922-1933

Fonte: Processo nº 60 de 1933 do Acervo APHRP.

Figura 78: Projeto da casa de Leonor Murari • Rua Tibiriçá.

Figura 79: Projeto da casa de Máximo Leite • Rua Gonçalves Dias.

Fonte: Processo nº 44 de 1933 do Acervo APHRP.
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Outro tipo de casa mínima e popular que chamou nossa atenção durante a sistematização,foi 
o daquelas casas implantadas nos fundos do lote de uma edificação principal139. Verificamos a 
presença destas edificações aprovadas para construção, ampliação e reforma em 102 projetos, 
do período entre 1922 e 1933, sendo que o ano de maior incidência é 1928, com 22 projetos. 
Estas edificações contabilizadas aqui são aquelas aprovadas em projetos posteriores ao da 
edificação principal, como podemos observar na casa popular da rua Manoel de Castro Moura 
(Figura 80) em que o desenho mostra — e indica de maneira textual — uma “casa existente” 
na parte frontal do mesmo lote. A predominância destes projetos que estão localizados em sua 
maioria no Centro, seguidos pelos bairros Vila Tibério e Campos Elíseos, é a tipologia da casa 
mínima, com três cômodos enfileirados (sem a presença de banheiro), sem ornamentação – ou 
apenas com molduras nas janelas e telhado aparente.

139   Para Corona e Lemos (2017, p.177), edícula “significa pequena casa, construção de pequeno porte”, no entanto, explicam 
que atualmente usa-se o termo para “designar as construções complementares situadas ao largo da edificação principal”, sendo 
comum para “lavanderias, as instalações sanitárias e aposentos da criadagem, situados nos quintais das residências sem que 
com estas, tenham acesso interno”. Por esse motivo optamos por não usar a palavra edícula para definir as casas populares e 
mínimas construídas no fundo do lote, cuja função mais provável era a de servirem como imóveis de aluguel.

Figura 80: Projeto da casa de Ercole Morra • Rua Padre Euclides.

Fonte: Processo nº 46 de 1928 do Acervo APHRP.
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Dos 1.260 projetos de casas mínimas e populares entre 1922 e 1933, analisados neste item, 
foi possível identificar a assinatura de diversos profissionais, nos quais destacamos a atuação de 
Baudílio Domingues (462 processos), Cícero Martins Brandão (159 processos), Antônio Ristori 
(97 processos), Guilherme Rosada (88 processos), Raphael Schettini (45 processos) e Paschoal 
di Vincenzo (41 processos).

Sendo assim, ao sistematizar e analisar o volume significativo de 1.260 projetos de 
casas mínimas e populares aprovados entre 1922 e 1933, podemos afirmar que as principais 
mudanças nas características arquitetônicas em relação ao período de 1910 e 1921, aconteceram 
na implantação e na intenção plástica destas residências ao longo destes anos, reiterando ainda, 
a existência também das permanências. De maneira geral, a casa se afasta da divisa dos lotes e 
passa a ser predominantemente solta, enquanto o uso de platibanda vai deixando de ser frequente, 
substituído por aquelas mais singelas, com telhado aparente ou ainda com elementos das novas 
tendências estéticas, dentre elas, principalmente elementos do neocolonial, do bangalô e do arts 
and crafts, e em menor presença do art déco. Analisando a localização destas casas, podemos 
afirmar o número crescente de projetos no bairro Campos Elíseos, em detrimento principalmente 
daquelas construídas no Centro que no período anterior eram predominantes. Outra diferença 
expressiva que apontamos, na comparação das localidades, foi a mudança na implantação — 
que passa a ser predominantemente solta no lote, fato que teve início nestas casas no Centro. No 
entanto, por outro lado, constatamos que até o ano de 1933 as fachadas dessas casas do Centro 
foram as que mais mantiveram o uso de platibandas, em sua maioria com ornamentos simples 
e tendência a linhas geométricas.

4.2.2  Vilas operárias e casas construídas em série

Como vimos no item anterior, durante o período de 1922 a 1933, ocorreram diversas 
mudanças arquitetônicas no país e no mundo — mesmo com certas permanências — que 
resultaram em novos modelos de casas populares. Vale destaque para outra relevante 
transformação nos modos de morar — o surgimento das vilas operárias e o aumento do número 
de casas construídas em série, possivelmente por investidores rentistas.

Até o ano de 1921, não localizamos nenhuma vila operária e sistematizamos 26 processos 
de casas construídas em série, ou seja, projetos que contam com 3 ou mais casas em terrenos 
vizinhos — ressaltamos que os processos com 2 lotes, inclusive aqueles que contam com 
edificação principal e outra no fundo do lote, não estão contemplados nesse item, e que estas 
casas, diferentemente das vilas operárias, nunca estão localizadas em miolos de quadras, sendo 
que todos os lotes têm acesso direto para a rua. Entre 1922 e 1933, sistematizamos 33 processos 
de casas construídas em série e doze vilas operárias (somando 45 projetos), que serão analisados 
neste item, os quais atendem à definição de vila operária adotada pela pesquisa — segundo 
a autora Eva Blay (1978, p.78 apud BLAY, 1985, p.7), como sendo um “conjunto de casas 
construídas no interior de um terreno”, e que contam com a presença de “entrada que comunica 
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a via pública à via interna para qual as casas estão voltadas” — e de casas construídas em série, 
como vimos.

Além da quantidade de projetos, alteram-se também as suas características, uma vez que, 
apenas a partir do ano de 1922, localizamos projetos para a construção de casas em cinco ou 
mais lotes. Antes deste ano, os projetos de casas construídas em série se restringiam a, no 
máximo, quatro unidades, sendo predominantes aqueles projetos que contemplam três casas. 
Os anos com maior volume de processos — e maior número de casas por projeto — foram 
1924, 1925 e 1928 e, após 1929, essas propostas praticamente desaparecem. Nesta questão de 
número de lotes por projetos, observamos na Tabela 17 que é característico das vilas operárias 
a predominância de cinco ou mais casas.

No ano de 1924, localizamos os dois primeiros projetos de vilas operárias com grande 
número de casas e lotes, nos processos nº 205 e 279, respectivamente com quinze e dezessete 
casas. O primeiro processo foi assinado pelo engenheiro Dário Guedes e o segundo pelo 
engenheiro Nelson de Carvalho Junqueira. É preciso considerar que neste momento crescia 
industrialização na cidade de Ribeirão Preto, como vimos no capítulo 1, bem como a demanda 
por moradia de parte dos trabalhadores e das classes pobres da população. Bonduki (2011, 
p.43-56) afirma que até a década de 1930 era predominante a maneira de morar através do 
inquilinato, em que a produção de casas estava cargo de investidores privados, uma vez que 
ainda não existiam sistemas de financiamento para a casa própria. Segundo o autor, em 1925, na 
cidade de São Paulo, cerca de 25% da população vivia em casas próprias, visto que a moradia 
de aluguel na Primeira República era um investimento muito atraente incluíndo: incentivos 
fiscais, inexistência de controle dos aluguéis, excedente econômicos nas mãos de investidores 
e restrita capacidade de aplicação do setor industrial.

Com isso, a produção rentista propiciou o surgimento de várias modalidades de 
moradia para aluguel. Uma delas foi a vila operária, sob a forma de pequenas moradias 
unifamiliares construídas em série. Desde a emergência do problema da habitação 

Tabela 17: Número de lotes nos processos de vilas operárias e 
casas construídas  em série no período entre 1922 e 1933.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de 
Obras Particulares do APHRP.

Nº de processos  (%)
Vilas 12 100%

3 lotes 2 17%
4 lotes 2 17%

5 ou mais lotes 8 67%
Casas em série 33 100%

3 lotes 13 39%
4 lotes 12 36%

5 ou mais lotes 8 24%
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popular em São Paulo, tal modalidade de alojamento foi sempre recomendada, pelo 
poder público e pelos higienistas, como a solução melhor e mais salubre para a habitação 
operária. Diversas leis previam incentivos fiscais para estimular sua construção e 
permitir um aluguel mais baixo. No entanto, só uma parcela dos operários teve acesso 
a essas moradias: em geral operários com alguma qualificação, funcionários públicos, 
comerciários e outros segmentos da baixa classe média. (BONDUKI, 2011, p.47)

Constatamos ainda que no mesmo ano, o engenheiro Dário Guedes aprovou outro processo 
intitulado “Villa com 5 casas” (1924_P13), com plantas semelhantes e mesma fachada para E. 
J. Moreira na rua Prudente de Moraes, corroborando ainda mais com a possibilidade deste 
proprietário ser um investidor rentista.

Dentre nosso espectro de vilas operárias, sistematizamos como exceção o processo nº 
279 do ano de 1924, de propriedade de Adolpho Serra140 que, embora intitulado como “projeto 
de vila operária”, aprova dezessete casas populares entre as ruas Visconde do Rio Branco, 
São José e a avenida do Retiro, com acesso direto de todos aos lotes para estas ruas. As casas, 
com telhado aparente, usam na fachada o tijolo aparente e a base com revestimento de pedra. 
Gennari (2017, p.138), ao estudar a casa urbana proletária no Rio de Janeiro, afirma que foi 
se consolidando o significado de operário “num sentido mais genérico”, sendo essa edificação 
“qualificada antes pelo discurso do que por sua forma, cuja tipologia não nasceu nem a priori 
e nem a posteriori da prática construtiva, mas foi gradualmente concebida no estabelecimento 
de um ideário”.

Como podemos observar nas Figuras 81 e 82, referentes respectivamente aos processos 
mencionados de 1924, na implantação de ambos, as casas são geminadas duas a duas, com 
exceção das esquinas que, embora seja a mesma planta, a edificação está solta no lote. Essa 
característica — das casas implantadas geminadas, é predominante nestes processos de casas 
construídas em série e vilas operárias. Cachioni (2013, p.464), ao propor uma sistematização 
das tipologias das vilas operárias da cidade de São Paulo, identifica a existência de: casas 
isoladas ou geminadas, vilas em carreira e em bloco, vilas formando pátio, vilas construídas 
atrás de prédios, vilas formando ruas, vilas de escala urbana e vilas patronais. Comparando as 
tipologias de vilas operárias que o autor expõe na capital paulistana com as dessa pesquisa, 
podemos afirmar que localizamos em Ribeirão Preto apenas casas isoladas ou geminadas, vilas 
em carreira e em bloco e vilas formando ruas. Exemplos de vilas com pátios, como as Vilas dos 
Ingleses e Itororó141, em São Paulo, mencionadas pelo autor,  não foram encontradas.

Ainda que, como assinala Bonduki (2011, p.47), o objetivo destas construções fosse o 
inquilinato voltado para a mão de obra operária, nossa sistematização averiguou a tipologia 
programática de 42 projetos de casas em série ou vilas operárias, concluindo que, de fato, a 
maior parte dos projetos aprovados para a construção era de casas populares (23 processos), no 

140   Segundo Rosa e Registro (2007, p.23), Adolfo Serra “chegou a Ribeirão Preto em 1879, onde foi designado pelo então 
Presidente da República para trabalhar como comissário de café. Foi fazendeiro, com propriedades em várias cidades da região. 
Instalou em Ribeirão Preto uma serraria e carpintaria, uma máquina de arroz e um moinho de fubá. Faleceu em Ribeirão Preto”.
141   Para mais informações sobre estas vilas operárias, consultar Blay (1985) e Cachioni (2013).
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Figura 81: Projeto de vila com 15 casas de propriedade de E. J. Moreira • Rua 
Prudente de Moraes.

Fonte: Processo nº 205 de 1924 do Acervo APHRP.
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(continuação - Figura 81)

Fonte: Processo nº 205 de 1924 do Acervo APHRP.
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Figura 82: Projeto de vila com 17 casas de propriedade de Adolpho Serra • Rua São José.

Fonte: Processo nº 279 de 1924 do Acervo APHRP.
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(continuação - Figura 82)

Fonte: Processo nº 279 de 1924 do Acervo APHRP.
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entanto, uma parte significativa era de casas de padrão médio (15 processos) e uma minoria de 
casas mínimas (4 processos).

Em 1925, localizamos o projeto de propriedade de José Isaias Ferreira para a construção 
de 28 prédios residenciais na rua Amador Bueno, sob o título “Projecto de uma Vila Operaria”. 
As pranchas originais estão em péssimo estado de conservação dificultando a leitura, mas é 
possível perceber que são casas com a mesma planta, geminadas e sem recuo frontal, com 
fachadas sem ornamentação e voltadas para uma rua interna. Neste caso não foi possível 
identificar a autoria do projeto. Segundo Bonduki (2011, p.53), a vila operária era considerada 
salubre e, para Rolnik (2013, p.37), as exigências previstas na legislação de dimensionamento 
mínimo, de iluminação e de ventilação nas casas dos trabalhadores “partiu da correlação entre 
condições sanitárias e o alastramento de epidemias pela cidade naquele tempo”, enquanto Blay 
(1985, p.72) pontua que as especificações técnicas sobre as vilas operárias eram, na verdade, 
sociais, uma vez que “todas elas seguem padrões inferiores às exigências impostas às casas 
burguesas”.

A vila operária era o modelo de moradia ideal para os higienistas, pois era salubre 
e continha equipamentos sanitários em cada unidade; para o poder público, que as 
incentivava com isenção de impostos; e para os industriais, que chegaram a construir 
vilas que eram verdadeiras cidades em miniatura. No entanto, as regras da ordem 
capitalista, na qual os salários precisavam ser mantidos abaixo do necessário da 
subsistência, foram mais fortes que as intenções dos sanitaristas pois, antes de se 
abrigar numa habitação modelar, o operário precisava se alimentar. Além disso, nem 
sempre ele reconhecia os problemas que os outros apontavam em seu modo de morar. 
(BONDUKI, 2011, p.53)

Além das questões relacionadas ao controle da higiene, a moradia da classe pobre passou 
a ser discutida pelo Estado como questão social, no sentido moralizador especialmente das 
classes mais desfavorecidas, como nos indica Correia (2004, p.24) ao afirmar que a casa “poderia 
ser transformada em um meio corretor”. Para Gennari (2017, p.142), essas casas seguiam não 
apenas os ideais físicos, mas também sociais, de progresso e modernização, que “partiam de 
um ideal de sociabilidade e de domesticidade” e “anunciavam de que modo esse processo 
modernizador vinha sendo apropriado nesses lugares”.

A ideia do meio como principal responsável pela formação do corpo físico e do estado 
moral do pobre conduziu à noção de que o combate à doença aos comportamentos 
julgados anti-sociais deveria passar por uma modificação do meio. Pensava-se que, 
se a cidade é um meio corruptor, favorável à perversão dos costumes e à difusão 
de doenças, ela poderia ser transformada em um meio corretor; se a casa degrada o 
indivíduo, alterada de acordo com os preceitos da higiene e da disciplina, ela poderia 
converter-se em elemento que corrige, em meio gerador de pessoas saudáveis e 
regradas. (CORREIA, 2004, p.24)

Sobre a constituição de novas maneiras de morar em curso desde o final do século XIX, 
Correia (2004, p.28-29) aponta as alterações nos programas, plantas e técnicas construtivas, 
afirmando que essa reforma também atingiu a moradia do trabalhador somando uma atenção 
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“com relação à segurança e aos custos”, tratando-se de “construir casas salubres e baratas para 
o proletariado”.

Ainda no ano de 1925, o processo nº 84 contém o desenho de uma casa média geminada 
com telhado de duas águas e ornamentação simples, assinada por Cícero Martins Brandão, 
parecendo ser um projeto convencional de edificação unifamiliar. No entanto, no título anuncia 
que serão construídas 10 casas duplas em nome do Asylo Padre Euclides na avenida Luiz 
Pereira Barreto. Nos meses seguintes é aprovado o processo nº 204 também de propriedade do 
Asylo Padre Euclides com o mesmo endereço, porém com outro projeto para construção de dez 
casas duplas, dessa vez assinado pelo “Escriptorio Technico” Soares Romeo e Fleury Monteiro, 
cujas plantas eram bem semelhantes às do projeto anterior, embora suas fachadas fossem mais 
simplificadas. Nesse projeto ainda consta o desenho de implantação das casas nos lotes. As 
plantas são relativamente parecidas, porém as fachadas do segundo processo são mais simples, 
enquanto soma-se a implantação dos lotes, nos levando a constatação de que os dois projetos 
são complementares.

Durante o levantamento no acervo de projetos do APHRP, identificamos o predomínio 
quase que exclusivo das vilas operárias particulares, ou seja, provavelmente aquelas em que 
os proprietários eram investidores que faziam do aluguel, ou da venda, uma fonte de renda. 
Blay (1985, p.10-11) afirma que “o mercado imobiliário passou a ser atraente na forma de 

Figura 83: Projeto de 10 casas de propriedade do Asylo Padre Euclides • Rua Luiz Barreto.

Fonte: Processo nº 84 de 1925 do Acervo APHRP.
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reprodução do capital, com altas taxas de lucro” e que os investidores se diversificariam em 
diversas categorias de capitalistas que investiam na construção de casas para aluguel, somando-se 
posteriormente a outras iniciativas individuais, como as “formas mútuas”, ou seja, “companhias 
de capital aberto que reúnem acionistas a fim de investir na construção de casas para aluguel 
e que muitas vezes as constroem na forma de vilas”. Para Blay (1985, p.11), outro processo 
seriam as vilas operárias de propriedade das indústrias, que Bonduki (2011, p.50) chama de vila 
operária de empresa, pontuando que na cidade de São Paulo “construíam verdadeiras cidades”, 
no entanto, afirma que a vila operária particular, por sua vez, constituía a grande maioria dessas 
habitações do período na capital paulista. Correia (2004, p.27) nos esclarece mais ao destacar 
como é que aparece essa questão na Exposição Universal de Paris:

Na exposição de 1889 a diversidade dos expositores da Seção XI do Grupo de 
Economia Social evidencia-se na sua subdivisão em cinco grupos: casas construídas 
por patrões; casas construídas para venda por sociedades comerciais e filantrópicas; 
casas construídas por estas sociedades para alugar; casas construídas por sociedades 
criadas por trabalhadores; e casas construídas de forma autônoma pelo trabalhador. 
(CORREIA, 2004, p.27)

Sobre o capital investidor, Gennari (2017, p.138) afirma que na expansão da cidade, 
entre o final do século XIX e o início do século XX, foram construídas milhares de casas por 
“engenheiros, arquitetos e construtores práticos, licenciados ou não, sob o prisma da higiene e da 
promoção de uma nova ordem social, financiadas tanto pelo grande capital empresarial quanto 

Figura 84: Projeto complementar de 10 casas de propriedade do Asylo Padre Euclides • Rua Luiz Barreto.

Fonte: Processo nº 204 de 1925 do Acervo APHRP.
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pelo pequeno investidor privado”. Nossa sistematização localizou em Ribeirão Preto apenas um 
único projeto de vila operária de empresa — que podemos considerar capital empresarial —, 
o processo nº 49 da Cervejaria Paulista, propondo a construção de sete edificações, três de uso 
misto, com comércio na frente do lote e quatro de uso residencial. O projeto aprovado para ser 
construído na rua Visconde do Rio Branco esquina com Barão do Amazonas foi assinado por 
Domingues e não necessariamente remete a casas destinadas aos funcionários da empresa142, 
principalmente por terem uso misto, parecendo ser de fato uma iniciativa rentista com o objetivo 
de diversificar investimentos por parte da cervejaria.

Na Figura 85, observamos que as fachadas das casas geminadas contam com o uso de 
platibanda, com ornamentação simples e com molduras nas janelas. De fato, percebemos que 
estes projetos seguem os demais analisados neste capítulo, apresentando em geral soluções de 
ornamentação simples e, por vezes, com características do bangalô. Embora ainda persistam 
propostas de cobertura em diversas águas, platibanda e calhas durante todo o período, o telhado 
de duas águas sem o recurso da platibanda é mais frequente. Para Correia (2011, s/p), a ausência 
de ornatos é uma característica das vilas operárias, bem como o uso de tijolo aparente e do 
ferro — como vimos em diversos projetos deste capítulo, não apenas nas vilas operárias, mas 
de modo geral nas casas populares — materiais produzidos industrialmente, e ainda o uso de 
ornamentos que remetem ao mundo fabril, como aqueles empregados nas fachadas das casas da 
Vila Maria Zélia143 em São Paulo.

Na arquitetura de algumas dessas vilas e núcleos fabris, emergiu uma estética 
tipicamente industrial, fundamentada em noções de economia, eficiência, utilidade 
e funcionalidade. Tais noções se expressam ora em uma simplificação ou ausência 
de ornatos, ora no uso de ornatos cujos temas remetem ao mundo das máquinas, ou 
mesmo, às vezes, no distanciamento ou abandono de signos arquitetônicos tipológicos 
consagrados, enquanto, em outros exemplos, expressam-se no emprego de materiais 
— como o tijolo aparente e o ferro — produzidos industrialmente e que se difundiram, 
sobretudo, a partir da arquitetura de fábricas. (CORREIA, 2011, s/p)

Na questão da intenção plástica, a diferença constatada em relação às edificações únicas, 
ou geminadas, na cidade de Ribeirão Preto, está na quase ausência de elementos do bangalô e 
do neocolonial, tendo em vista que foi localizado apenas um processo de casas construídas em 
série com estas características, como podemos ver na Figura 86. Destacamos o uso das faixas 
contínuas na altura das janelas — e acima delas, com relevos decorativos, as floreiras em balanço 
e o uso de tijolo aparente, como elementos do bangalô e do neocolonial simplificado neste 
projeto intitulado “Vila Moraes”, assinado por Baudílio Domingues, que aprovou a construção 
de oito casas na rua Florêncio de Abreu. Neste processo, que não consta o proprietário dos 
imóveis, as casas são geminadas duas a duas, sendo que as quatro casas com fachada para a rua 

142   Sobre as vilas operárias de propriedade das indústrias e as demais implicações que envolviam esse tipo de habitação, 
consultar Blay (1985), Correia; Gunn (2005), Correia; Gunn (2006) e Correia; Ghoubar; Mautner (2006).
143   Para conhecimento do projeto da Vila Maria Zélia, bem com a análise de seus elementos de fachada, consultar Blay 
(1985), Correia (2011) e Cachione (2013) na íntegra.
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Figura 85: Projeto de sete casas de propriedade da Cervejaria Paulista • Rua Visconde do Rio Branco.

Fonte: Processo nº 49 de 1928 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 49 de 1928 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 85)
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Figura 86: Projeto de vila com oito casas sem indicação de propriedade • Rua Florêncio de Abreu.

Fonte: Processo nº 381 de 1928 do Acervo APHRP.
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(continuação - Figura 86)

Fonte: Processo nº 381 de 1928 do Acervo APHRP.
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têm recuo frontal e desenho de canteiros no jardim, enquanto as demais que se abrem para a rua 
de acesso interno foram projetadas no alinhamento frontal do lote.

Segundo Silva (2004, p.256), o movimento de construção de vilas operárias continuaria se 
fortalecendo no decorrer da década de 1930 e 1940, na cidade de Ribeirão Preto, impulsionado 
pela chegada de novas fábricas na cidade e, consequentemente, devido à maior demanda por 
novas moradias.

Durante as décadas de 1930 e 1940, Ribeirão Preto recebeu nove indústrias de grande 
porte (PIRES, 1999), aumentando a demanda por moradias para a classe operária. As 
Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, uma das maiores, foram implantadas no 
bairro Campos Elíseos. Além das IRFM, também a Cerâmica São Luiz, a Indústria de 
Bebidas Gino Alpes, o Frigorífico Morandi entre outras empresas ligadas à produção 
de gêneros alimentícios, vestuário e insumos para a construção se beneficiaram do 
baixo valor dos terrenos localizados na área do antigo núcleo colonial Antônio Prado 
para se instalarem, aproveitando também o contingente de mão-de-obra e mercado 
consumidor que sua população constituía. (SILVA, 2004, p.256)

Dos 45 processos analisados nesse item, de casas construídas em série e vilas operárias, 
foi possível verificar a localidade de 35 deles, sendo que a maioria foi aprovada para construção 
no Centro (16 processos), seguido pelos Campos Elíseos (12 processos) e Vila Tibério (sete 
processos), seguindo a proporção geral de projetos de uso residencial aprovados e sistematizados 
pela pesquisa. Analisando os projetos aprovados citados anteriormente nas Figuras 81-86, 
constatamos que apenas os das Figuras 84 e 85 foram aprovados para construção no bairro 
dos Campos Elíseos, sendo os demais para o Centro. Se compararmos os processos aprovados 
para essa área com aqueles dos outros dois bairros citados, podemos constatar que a diversidade 
de implantação, tipologia programática e intenção plástica se repete, independentemente da 
localidade onde porventura seriam construídas as edificações, diferentemente dos casos de 
edificações únicas que apresentaram diferenças entre as localidades, principalmente se tratando 
do Centro. Podemos atribuir esse fato, talvez, à possibilidade destas casas construídas em série 
terem sido idealizadas por investidores, visando locação, ou mesmo a venda, portanto, sem 
haver exigências daqueles que morariam nelas. Visando completar o comparativo com o bairro 
da Vila Tibério, podemos observar na Figura 87, o projeto de cinco casas populares, geminadas, 
de propriedade de Alvaro Cayres Pinto, localizado na rua Gonçalves Dias, e averiguar como as 
características se assemelham com aquelas analisadas anteriormente — na Figura 86 — no uso 
das janelas de guilhotina, nas portas de duas folhas e ainda na permanência do uso do porão.

Desta maneira, encerramos nossas considerações a cerca das casas construídas em série e 
vilas operárias. E afirmamos que no período, entre 1922 e 1933, foi possível constatar o ritmo 
crescente destes projetos, bem como o aumento do número de lotes por projetos (anterior a este 
período, a ocorrência era de casas em série com, no máximo, quatro lotes). Vimos que nestes 
processos de grande número de casas, que contam com até 28 unidades habitacionais, com 
predominância da implantação de casas geminadas duas a duas, podendo haver exceção nas 
esquinas, em que a casa popular foi a tipologia programática mais frequente. Observamos nestas 
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Fonte: Processo nº 242 de 1924 do Acervo APHRP.

Figura 87: Projeto de cinco casas de propriedade de Alvaro Cayres Pinto • Rua Gonçalves Dias.



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

245

Capítulo 4 •  Os projetos de 1922-1933

Fonte: Processo nº 242 de 1924 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 87)



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

246

Capítulo 4 •  Os projetos de 1922-1933

casas de fachadas simples, com pouco — ou nenhum — uso de ornamentação, frequentemente 
sem platibanda, e se diferenciando das casas de lote único pelo escasso uso de elementos do 
bangalô e do movimento neocolonial. Constamos, por fim, que embora a maior parte destes 
processos tenha sido aprovada para a construção no Centro, suas características arquitetônicas 
não apresentam diferenças quanto à localidade em que foram aprovadas.

4.2.3  Casas de padrão médio

Como vimos no capítulo 1 ao tratar da nossa metodologia, as casas de padrão médio se 
diferenciam das casas de padrão alto por apresentarem duas salas — frequentemente sala de 
visitas e sala de jantar —, escritório ou gabinete, copa, despensa, quarto de empregada e, em 
alguns casos, edículas nos fundos. Além do mais, notamos que estas casas eram locadas em 
terrenos de pequenas dimensões. No período entre 1922 e 1933, sistematizamos 547 casas 
de padrão médio, majoritariamente isoladas no lote, porém com uma grande variedade de 
características arquitetônicas. Veremos que algumas casas de padrão médio se assemelham 
muito àquelas de tipologia popular — se diferenciando delas principalmente por terem duas 
salas —, enquanto outras se aproximam daquelas de padrão alto — se diferenciando delas pela 
presença do escritório, entre outras características. Por isso tentaremos, ao longo deste item, 
sempre colocar lado a lado aquelas casas que têm características mais semelhantes e, quando 
houver divergências, esses pontos serão assinalados.

Dentre os projetos em que foi possível verificar a implantação e incluir esse dado em 
nossa sistematização, podemos afirmar que este período é de predomínio da casa de padrão 
médio, solta no lote (181 projetos). No entanto, podemos observar ainda um número bastante 
expressivo de casas com 2 recuos laterais (113 projetos) e de casas com 1 recuo lateral (111 
projetos). Também foi possível a constatação de um bom número de casas de padrão médio 
geminadas (91 projetos), ressaltando aqui que observamos a existência de uma enorme 
pluralidade e variação na implantação como, por exemplo, casas em lotes de esquina junto à 
divisa, como também sobrados de padrão médio, geminados, conforme é possível verificar na 
Figura 88.

Sobre a intenção plástica, podemos destacar que, dentre as casas de padrão médio, há 
maior presença dos elementos associados ao arts and crafts, ao bangalô e ao neocolonial como 
no projeto para a construção da casa de propriedade de Edgar Shalders a ser construído na rua 
Sete de Setembro, assinado por Cícero Martins Brandão como arquiteto e Nicolau Terreri como 
construtor (Figura 89). A fachada conta com rica ornamentação neocolonial luso-brasileiro, 
com o uso de frontão e apliques claramente barrocos, de tijolo à vista, floreiras e alpendre frontal. 
Tem recuos laterais e frontal, mas está encostada no fundo do lote. O programa conta com sala 
de jantar, sala de visitas, cozinha, copa e sanitário no pavimento inferior, e dois dormitórios, 
toilette e sanitário no pavimento superior. Nesse sobrado, a articulação dos cômodos é feita 
através do hall que abriga a escada, como acontece em outros sobrados dos últimos anos desse 
período. Aparentemente é nas casas assobradadas e de classe alta que constatamos uma maior 
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 Fonte: Processo nº 131 de 1923 do Acervo APHRP.

Figura 88: Projeto de duas casas de propriedade de Altino Campos • Rua Américo Brasiliense.
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 Fonte: Processo nº 131 de 1923 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 88)
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Figura 89: Projeto da casa de Edgar Shalders • Rua Sete de Setembro.

Fonte: Processo nº 90 de 1931 do Acervo APHRP..
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difusão das estratégias da privacidade — como veremos adiante — no entanto, essas soluções 
já aparecem nas casas de padrão médio. Afastados do corpo principal da edificação estão a 
garagem, mais um sanitário e o tanque de lavar roupas. Ao que tudo indica, pelo sobrenome, o 
proprietário pode ter parentesco com o engenheiro civil Eduardo Shalders, conforme podemos 
observar no Apêndice 1 (p.337), consta em nosso levantamento como profissional formado em 
1915 pela Escola de Engenharia Mackenzie.

Como dito anteriormente, o neocolonial, mesmo considerado um estilo consolidado 
na sua forma erudita pelas elites e pela atuação dos profissionais titulados e que sua vertente 
simplificada tenha sido recorrente nas classes menos abastadas, é preciso dizer que constatamos 
no acervo de projetos do APHRP diversos desenhos de casas de padrão médio com elementos 
decorativos tão eruditos quanto os presentes nas casas apalacetadas e desenvolvidos por 
profissionais titulados e não titulados. Nos projetos com plantas de classe média — ou até 
com tipologia programática popular, como vimos anteriormente —, embora a intenção plástica 
neocolonial luso-brasileira fosse menos frequente, existiram casos dignos de nota, como a casa 
projetada por Baudilio Domingues, juntamente com o construtor Nicolau Terreri, aprovada 
para ser construída na rua Duque de Caxias em 1928. Ou ainda, na casa térrea de propriedade 
de Renato Barilari, que podemos observar na Figura 90, que tem como programa: sala de 
visitas, sala de jantar, copa, cozinha, despensa, sanitário e três quartos. O alpendre dá acesso 

Fonte: Processo nº 90 de 1931 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 89)
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Figura 90: Projeto da casa de Renato Barilari • Rua Duque de Caxias.

Fonte: Processo nº 398 de 1928 do Acervo APHRP.
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a um pequeno hall que atende apenas às salas. Os quartos têm portas abrindo diretamente 
para as salas, como nas plantas do início do século, quando não eram utilizados corredores de 
circulação. Apesar da planta com um programa reduzido, a fachada mostra muitos elementos 
decorativos sofisticados, como o uso do frontão barroco, das colunas torcidas no alpendre e dos 
elementos vazados em meia-lua.

Desta maneira, ainda discorrendo sobre as expressões do neocolonial em Ribeirão Preto, 
vale salientar que identificamos projetos residenciais assinados por profissionais titulados pela 
Escola Politécnica, como os engenheiros Antônio Soares Romeu e Dário Cordovil Guedes, 
e também por profissionais licenciados, como os construtores Baudílio Domingues e Cícero 
Martins Brandão. Estes profissionais apontaram forte filiação estilística com as ideias de Severo, 
evidenciando como esse estilo arquitetônico se difundiu precocemente na cidade. Verificamos a 
presença de diversos elementos do neocolonial nos processos analisados desde o ano de 1921, 
inserindo a cidade na difusão do movimento, contribuindo para desconstruir, assim, o paradigma 
de um movimento centrado apenas nas grandes capitais brasileiras.

Sendo assim, é evidente nas análises destes projetos do APHRP, principalmente após 
a década de 1920, que a ornamentação eclética vai sendo deixada de lado cada vez mais, 
impulsionada pela tendência de limpeza e geometrização dos ornamentos em uma crescente 
opção por outras vertentes estilísticas, que abrangeram, além do bangalô e do neocolonial, 
elementos ligados ao art déco e ao art nouveau. Essa modificação nas características de projeto 
aconteceu não só nos processos dos titulados, mas em todos os projetos dos profissionais 
atuantes, no entanto, até o início da década de 1930 ainda é possível encontrar projetos de 
fachada ornamentadas com elementos clássicos144, com o uso de platibanda, do frontão, 
seguindo uma modenatura e um ritmo de aberturas característicos do ecletismo, como podemos 
observar no projeto da casa de João Francisco. Na prancha consta o título “Progecto para o 
embellezamento da fachada do prédio da rua General Ozorio nº 172 esquina Garibaldi”; ou a 
casa de Altino Campos Corrêa, para ser construída na rua Américo Brasiliense nº 115, uma casa 
de padrão médio com dois recuos laterais, nas Figuras 91 e 92, respectivamente. Em ambas 
é evidente a preferência pelo ecletismo, mas que tolera a incorporação de elementos de outras 
tendências estilísticas, como o art nouveau, conseguindo alcançar uma aparência estética com 
alguma unidade e harmonia.

Sendo assim, afirmamos mais uma vez que, essa mudança da linguagem estilística 
acontece desde o final da década de 1920, quando os elementos do ecletismo nas fachadas mais 
ornamentadas, e naquelas características do neocolonial, e de outras intenções plásticas, como o 
bangalô, podem ser observados compondo uma mesma fachada. Outros exemplos desta mistura 
de elementos são as fachadas das casas dos projetos de Antônio Gir, na rua Padre Euclides, e 

144   Gennari (2014, p.9) mostra um compilado de “livros de repertório” de onde os mestres e pedreiros retiravam os elementos 
para decorar as fachadas, apontando que nestas casas com fachada eclética “houve uma margem de apropriação pelos 
profissionais que produziam a cidade”, “interpretando e produzindo novos arranjos, criando ao espaço público uma leitura 
particular da belle époque”.
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Figura 91:Projeto da casa de João Francisco • Rua General Osório.

Fonte: Processo nº 81 de 1924 do Acervo APHRP.

Figura 92: Projeto da casa de Altino Campos Corrêa • Rua Américo Brasiliense.

Fonte: Processo nº 106 de 1924 do Acervo APHRP.
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de João Pontin, na rua dos Italianos, ambas aprovadas em 1929, onde se nota uma prevalência 
de características do art and crafts e do bangalô, que podemos observar nas Figuras 93 e 94, 
respectivamente.

Novamente com o objetivo de compreender as soluções arquitetônicas destes projetos e 
suas possíveis relações com a localidade em que estavam sendo aprovados, sistematizamos na 
Tabela 18 o cruzamento de dados entre as casas de padrão médio e seus bairros, no período entre 
1922 e 1933. Como vimos, devido à expressiva representatividade de casas de padrão médio 
aprovadas no período, somada às múltiplas possibilidades de projetos desta tipologia, afirmamos 
que a diversidade de soluções arquitetônicas sistematizadas — referentes principalmente à 
implantação e às intenções plásticas —, pode ser encontrada nas três principais localidades 
com maior quantidade de projetos levantados, sendo: Centro, Campos Elíseos e Vila Tibério.

Desta maneira, a diversidade de características arquitetônicas ao longo do período e a 
transformação de suas características (como, por exemplo, a tendência da casa a se soltar no 
lote) se mostram muito semelhantes em todos os bairros levantados. Ainda assim, observamos 

Fonte: Processo nº 106 de 1924 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 92)
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nas casas de padrão médio — da mesma maneira que atentamos para as casas mínimas e 
populares — uma proximidade entre os projetos aprovados nos bairros Campos Elíseos e Vila 
Tibério, em oposição a pequenas diferenciações daquelas casas aprovadas para a construção no 
Centro (localidade que concentra mais da metade das casas de classe média, como podemos ver 
na Tabela 18, com 55% dos  projetos aprovados).

Tabela 18: Casas de padrão médio por bairro entre 1922-1933.

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras 
Particulares do APHRP.

Casa de padrão médio 488  
Centro 267 55%

Campos Elíseos 107 22%
Vila Tibério 98 20%

Barracão 16 3%
Retiro 9 2%

Figura 93: Projeto da casa de Antônio Gir • Rua Padre Euclides.

Fonte: Processo nº 80 de 1929 do Acervo APHRP.
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Figura 94: Projeto da casa de João Pontin • Rua dos Italianos.

Fonte: Processo nº 105 de 1929 do Acervo APHRP.
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Exemplifiquemos com três casas de padrão médio, localizadas nestes bairros com 
características semelhantes no ano de 1923, aprovadas nas ruas Américo Brasiliense, Centro 
(1923_P74), Amazonas, Campos Elíseos (1923_P168) e Santos Dumont, Vila Tibério (1923_
P193) nas Figuras 95, 96 e 97, respectivamente. As três edificações têm na fachada a presença 
de platibanda e mostram uma intenção plástica semelhante, embora a casa do Centro seja a 
única implantada sem recuo frontal, enquanto as outras duas já se configuram como casas 
soltas no lote. Essa é a principal diferença dos projetos do Centro, a implantação ainda ser 
frequentemente construída sem recuo frontal (sejam estas edificações com 1 recuo lateral ou 
com 2 recuos laterais), e assim, consequentemente, terem o uso de platibanda com maior apuro 
ornamental associado à essa característica. A disposição em planta das três casas também se 
assemelha bastante, mais uma vez, com uma pequena diferença na casa do Centro: a existência 
de uma copa e sanitário ao lado do ambiente da cozinha, enquanto os outros dois projetos 
apresentam um programa mais restrito com duas salas, dois quartos, distribuídos lado a lado em 
planta e a cozinha com acesso através da sala de jantar (sem a presença de sanitário).

Figura 95: Projeto da casa de Anna de Lucca Costa • Rua Américo Brasiliense.

Fonte: Processo nº 174 de 1923 do Acervo APHRP.
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Figura 96: Projeto da casa de Carlos Morelli • Rua Amazonas.

Fonte: Processo nº 168 de 1923 do Acervo APHRP.
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Figura 97: Projeto da casa de Fortunato Berlini • Rua Santos Dumont.

Fonte: Processo nº 193 de 1923 do Acervo APHRP.
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Quando estendemos a comparação aos projetos de casas de padrão médio, do início da 
década de 1930, percebemos também que a diferença mais expressiva, principalmente no que 
se refere à intenção plástica, acontece nas casas do Centro — em relação aos bairros Campos 
Elíseos e Vila Tibério. Como já afirmamos anteriormente, as fachadas ornamentadas e com 
uso da platibanda vão sendo substituídas gradualmente por aquelas com alpendre frontal, com 
características de bangalô ou por casas com pouca ornamentação (frequentemente apenas 
molduras lisas nas janelas). Essas mudanças na intenção plástica, que têm início na década de 
1920, mais especificamente em 1922, estão associadas à transformação da implantação destas 
habitações — ao “descolamento” da casa do limite frontal, acontecendo também nas casas 
de padrão mínimo e popular, como vimos. Observamos que estas novas intenções plásticas 
também estão presentes nas casas de padrão médio, porém ao averiguarmos os processos 
do início da década de 1930, constatamos que não foram aprovados projetos no Centro com 
telhado aparente, apenas casas com uso de platibanda, ou ainda aquelas com características 
de bangalô. Localizamos algumas casas com o uso de telhado de duas águas aparente em ruas 
como Florêncio de Abreu e Marechal Deodoro, mas ao analisarmos as pranchas, notamos que 
se trata do prolongamento destas ruas no bairro Vila Seixas, ou seja, estão fora do Centro. 
Podemos ver na Figura 98 uma dessas casas.

Figura 98: Projeto da casa de Ítalo Pela • Rua Florêncio de Abreu.

Fonte: Processo nº 51 de 1933 do Acervo APHRP.
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Constatamos ainda que projetos de casas de padrão médio, do início da década de 1930, 
nos bairros Campos Elíseos e Vila Tibério, se assemelham em seu programa, disposição de 
planta, implantação e intenção plástica, como podemos verificar nos projetos da rua Luiz 
Pereira Barreto, Campos Elíseos (1933_P19), e da rua Aurora, Vila Tibério (1931_P61), 
respectivamente nas Figuras 99 e 100. Ambos apresentam um programa de sala de visita, de 
estar, dormitório e cozinha, dispostos em planta sem corredor interno, sanitário no fundo do lote 
e isolado do corpo da casa. E em ambos a casa está solta no lote com acesso pela lateral, telhado 
aparente com beiral e discreta ornamentação na fachada principal com molduras nas janelas e 
nas empenas.

Essas constatações poderiam nos levar a pensar que aquelas casas de padrão médio com 
programas mais elaborados, maior dimensão e apuro estilístico estariam localizadas apenas no 
Centro, no entanto, averiguamos também que isso não acontece. Mostramos anteriormente que 
estavam sendo aprovadas para a construção casas com o uso de platibanda nos bairros Campos 
Elíseos e Vila Tibério e ao analisarmos os projetos do início da década de 1930, localizamos 
também nestes bairros diversos projetos com características de bangalô e dimensionamento de 
terreno generoso, como podemos ver na Figura 101, da casa situada na rua Rodrigues Alves. 
Este projeto, localizado no bairro Vila Tibério, tem como programa, além das duas salas, quartos, 
cozinha e banheiro, a copa, o que a aproxima de uma casa de padrão alto, se diferenciando 
apenas pela ausência de escritório e outros cômodos, como despensa e quarto de empregados.

Essas são casas de padrão médio com maior dimensionamento e requinte no programa 
e na intenção plástica que se aproximam do programa da casa de padrão alto e que trazem, 
ainda com alguma frequência, a existência de garagens para automóveis. Vimos na casa de 
propriedade de Edgar Shalders na Figura 89, um exemplo de garagem localizada no recuo 
dos fundos, sendo essa a sua localização mais frequente. No entanto, levantamos um projeto 
bastante incomum de casa de padrão médio assobradada usando o declive do terreno para 
inserção da garagem na parte frontal do lote, como podemos ver na 2.

Das 547 casas de padrão médio analisadas entre 1922 e 1933, destacamos a atuação 
dos seguintes profissionais: Baudílio Domingues (171 processos), Cícero Martins Brandão (64 
processos), Antônio Ristori (40 processos) e Paschoal di Vincenzo (25 processos), ressaltando 
que todos estes também tiveram uma presença acentuada nos processos de casas mínimas e 
populares como vimos anteriormente.145

Desta maneira, notamos, ao longo do desenvolvimento desta análise das casas de padrão 
médio do período entre 1922 e 1933, que as características arquitetônicas, bem como suas 
transformações em relação ao período anterior, se assemelham às ocorridas com as casas 

145   Um fato importante a ser observado a respeito da atuação de profissionais deste período é a existência frequente de 
diversos projetos com duas assinaturas — principalmente a partir da tipologia de casas de padrão médio — provavelmente se 
referindo a uma distinção de atribuições entre autoria de projeto e execução de obra. No entanto, como afirmamos no capítulo 
2, devido à impossibilidade de perceber estas atribuições nos profissionais indicados, optamos por contabilizar as assinaturas, 
considerando-as com a ressalva de responsabilidade técnica de projeto e/ou obra.



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

262

Capítulo 4 •  Os projetos de 1922-1933

Figura 99: Projeto da casa de Asylo Padre Euclides • Rua Luiz P.Barreto.

Fonte: Processo nº 19 de 1933 do Acervo APHRP.
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Figura 100: Projeto da casa de Arthur Neves • Rua Aurora.

Fonte: Processo nº 63 de 1931 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 55 de 1933 do Acervo APHRP.

Figura 101: Projeto da casa de Guilherme Faim • Rua Rodrigues Alves.
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Figura 102: Projeto da casa sem identificação de proprietário • Rua Amador Bueno.

Fonte: Processo nº 243 de 1924 do Acervo APHRP.
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mínimas e populares, com a predominância de casas implantadas soltas no lote e a presença de 
fachadas sem platibanda e a disseminação dos telhados aparentes e elementos de bangalô. No 
caso das casas de padrão médio, constatamos um maior número de variações das características 
arquitetônicas, por exemplo, com o aparecimento de projetos assobradados e de casas sem recuos 
implantados nas esquinas. Notamos também que a variedade de programa e distribuição dos 
cômodos em planta, bem como a dimensão dos terrenos, destas casas de padrão médio, faz com 
que elas se aproximem ora da categoria de casas populares, ora de casas de padrão alto — com 
pequenas variações. Sobre os locais para construção destas casas, vimos que o Centro continua 
sendo a região de maior concentração de projetos com uso de platibanda, se diferenciando 
dos projetos construídos nos bairros Campos Elíseos e Vila Tibério, que apresentam grandes 
semelhanças de soluções de projeto entre si.

4.2.4  Casas de padrão alto e palacetes

Do universo de 3.275 projetos de habitação, inclusive de uso misto146, levantados no 
recorte temporal da pesquisa (de 1910 a 1933), foram identificadas 74 casas de padrão alto e 40 
palacetes, enquanto no período entre 1922 e 1933, contabilizamos um total de 84 projetos — 54 
casas de padrão alto e 30 palacetes. Além disso, dentro desse período, no trecho de 1921 a 1928, 
que o número de projetos aprovados se mostra muito significativo, com 50 casas de padrão alto e 
25 palacetes. Ou seja, percebemos uma maior concentração destas tipologias, em especial ainda 
nos anos 1921, 1922 e 1923, em que foram aprovados 20 projetos de palacetes, confirmando uma 
relação estreita entre essa crescente onda de projetos e a ascensão da burguesia local baseada na 
cultura cafeeira, na industrialização e nos setores de comércio e serviços, além disso, é também 
o momento de recuperação e crescimento econômico do primeiro pós-guerra147. Ribeiro (2019, 
p.94), ao estudar a arquitetura residencial da década de 1920 através de periódicos, em sua 
sistematização afirma que a maior parte dos exemplares de palacetes publicados nos periódicos 
Architectura no Brasil e A casa está entre os anos 1923 e 1924, nos apontando como a cidade 
de Ribeirão Preto estava em consonância com as tendências arquitetônicas em voga.

As casas de padrão alto deste período analisadas na tese têm a predominância da 
implantação solta no lote, em que, do total de 54 casas, trinta delas apresentam essa implantação. 
No entanto, ainda é possível observar projetos em que a casa se encontra na divisa do terreno 
vizinho, ou no alinhamento da rua, podendo ter 1 ou 2 recuos laterais, ou ainda geminada. 
Foram identificadas apenas quatro casas de padrão alto geminadas neste período, mesmo 
assim, advertimos a importância de evidenciar a existência, ainda que pequena, dessa solução 
arquitetônica nessa categoria de projeto.

146   Esclarecemos que foram sistematizados três projetos de uso misto com tipologia de casa de padrão alto, como veremos 
adiante no próximo item.
147   Como vimos no capítulo 1, Lemos (1989, p.164-167) adverte que durante a Primeira Guerra Mundial, os materiais de 
construção se tornaram escassos gerando uma baixa no mercado de edificações, no entanto, o autor aponta que, após o término 
da guerra, houve uma retomada e “a década de vinte surgiu resplandecente com todos querendo recuperar o tempo perdido”.
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Podemos observar na Figura 103, um destes projetos de casas geminadas de padrão 
alto, de propriedade de Bento Arruda, aprovado para construção na rua Cerqueira César. A 
planta espelhada do pavimento térreo tem o programa composto pelos cômodos: sala de visitas, 
sala de jantar, escritório, banheiro, copa, cozinha, despensa e garagem, enquanto a planta do 
pavimento superior apresenta um dormitório e dois quartos em uma das unidades, e na outra há 
o acréscimo de um banheiro neste pavimento. Notamos ainda que um dos quartos apresenta a 
nomenclatura toilette que, neste caso e nas análises a seguir de casas de padrão alto e palacetes, 
pode corresponder, segundo Eleb e Debarre (1995, p.221-225), a uma evolução do papel 
feminino na burguesia, sendo assim, esse local privado, sempre anexo a um quarto, permitiria à 
mulher cumprir os ritos de luxo. Catherine Hall (2012, p.54), ao estudar a casa do século XIX 
através do viés social, afirma que os espaços desta habitação eram divididos em “duas esferas 
distintas” em que a do homem era pública e a da mulher era privada. Desse modo, estava sob a 
responsabilidade do marido o trabalho, que provém o sustento da família, e da esposa as tarefas 
domésticas, ressaltando que acreditavam ser essa “uma regra da natureza, confirmada pelo 
costume e pelas relações sociais” (HALL, 2012, p.54). Em todos os palacetes a seguir, veremos 
claramente a distinção no uso dos espaços da casa, ora feminino — como as toilettes, as salas 
de costura —, ora reservado aos homens da casa — como os escritórios e salas de fumar.

Constatamos, no período entre 1922 e 1933, o crescente número de casas de padrão alto 
assobradadas, sendo que foram sistematizados 28 projetos residenciais térreos e 26 sobrados 
(enquanto no período entre 1910 e 1921, localizamos apenas quatro projetos de casas de padrão 
alto com dois pavimentos, em oposição a 16 projetos térreos). A distribuição do programa 
no sobrado certamente tem como um dos objetivos o aumento do dimensionamento destas 
construções, mas ainda podemos relacionar essa volumetria das novas “maneiras de morar” aos 
“modos de vida burguês” (PERROT, 2012, p.289).

Perrot (2012, p.289), ao estudar as habitações europeias do século XIX, afirma que a 
casa passa a contemplar a “racionalidade funcional” e o conforto, pontuando que “a ordem dos 
ritos e lugares apropriados compartimenta o espaço e o tempo”. A implantação solta no lote dos 
palacetes ribeirão-pretanos vai ao encontro das novas “maneiras de morar”, que se baseia na 
crença de que “a vida privada deve ser cercada de muros”. Para Eleb e Debarre (1995, p.15), o 
século XIX se caracteriza pela multiplicação dos ritos familiares, enquanto os tratados trazem 
a importância de viver sobre regras precisas em sintonia com a ascensão social. Benjamin 
(1985, p.38) afirma que “o interior não é apenas o universo do homem privado mas também 
o seu estojo”, onde cada cômodo tem uma função para cada figura familiar, e Guadet (1909, 
p.37) quando define a mudança na organização dos espaços do “ponto de vista da distribuição” 
prioriza a independência das funções. Como foi possível observar nos projetos residenciais 
aprovados, levantados no acervo de projetos do APHRP, a adesão a esse paradigma ocorre 
começando com o surgimento do hall de entrada externo e logo depois o vestíbulo, aparecendo 
ainda os corredores de circulação que pouco a pouco passam a ser representativos, não apenas 
nas casas de padrão alto, mas também nas casas de classe média — como vimos no item anterior 
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Figura 103: Projeto de duas casas de propriedade de Bento Arruda • Rua Cerqueira César.

Fonte: Processo nº 114 de 1922 do Acervo APHRP.
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no projeto da rua Rodrigues Alves, Figura 101 — até alcançar maior compartimentação dos 
espaços e tipos de uso nos palacetes148.

No projeto para o palacete de Lauro Ribeiro, na rua Prudente de Moraes, notamos que 
essa compartimentação prevê acessos distintos, com o intuito de separar os cômodos da casa 
— destinados à família e aos convidados — e do escritório — que pressupõe a circulação 
de pessoas fora desta intimidade. Na Figura 104, observamos os dois acessos nos extremos 
da fachada principal e, em planta, constatamos que cada alpendre tem entrada para um hall 
distinto, de acesso à sala de jantar e ao escritório, respectivamente, e que se unem internamente 
através de uma porta, abrigando a caixa de circulação da escada. Notamos também que existe 
a possibilidade de passagem através de uma porta entre essa sala de visitas e o escritório, nos 
mostrando uma possível flexibilização deste conceito. O programa da casa contempla ainda 
sala de jantar, copa, W.C., cozinha e quarto da “criada” no pavimento térreo, e quatro quartos, 
um banheiro e W.C., um cômodo de costura e hall da escada no pavimento superior.

O projeto da casa de Lauro Ribeiro foi assinado pelo engenheiro Dário Cordovil Guedes 
juntamente com o palacete de Antônio Soares Romeu — que consta como proprietário e 
também responsável pela autoria de projeto neste caso — que veremos a seguir, na Figura 105, 
são os primeiros desenhos sistematizados que indicam a presença de elementos das intenções 
estéticas ressoantes do arts and crafts na cidade de Ribeirão Preto. No mesmo ano — e também 
no seguinte —, observamos a aprovação de diversas casas de padrão alto e palacete com essas 
características, o que marca em nossa análise, um momento da crescente da diversidade estilística, 
sendo aquelas com tendência a simplificação e geometrização da ornamentação filiada ao art 
déco e ao art nouveau, e principalmente aos novos elementos decorrentes dos movimentos 
vinculados ao arts and crafts. Indicamos que ainda assim foi possível sistematizarmos algumas 
edificações com o uso de platibanda e ornamentação característica do ecletismo — assim como 
nas casas populares e de padrão médio que vimos anteriormente —, por exemplo, como veremos 
na Figura 105, que nos sinalizam que embora haja novas abordagens, também continuam as 
permanências.

As pesquisas recentes de Wolff  (2015)149 e Janjulio (2009) nos indicam que o mesmo 
aconteceu na cidade de São Paulo. Wolff (2015, p.209-210), ao analisar a arquitetura do bairro 
Jardim América entre 1916 e meados da década de 1940, registra “diferentes tendências estéticas 
das construções”, sendo que estas “manifestaram-se coexistindo no tempo e intercalando-
se”, e afirma que nestas casas foi recorrente uma “variedade na aparência” correspondente 
“ao emprego de elementos ornamentais nas fachadas”, embora internamente “os espaços 
reduziam-se a alguns poucos tipos de organização”150. Janjulio (2009, p.352-356) aponta que 

148   Eleb e Debarre (1995, p.37) afirmam que durante o século XIX na França, as mudanças na distribuição interna são lentas, 
tanto pelos arquitetos como pelos habitantes, e as organizações espaciais persistem por um período. Podemos ver nas casas 
burguesas de Ribeirão Preto do século XX que essa compartimentação está consolidada.
149    A primeira edição do livro Jardim América aconteceu em 2001, decorrente da tese de doutorado de Silvia Wolff, defendida 
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).
150   Como soluções espaciais típicas, Wolff (2015, p.195) aponta as “casas térreas, chamadas de bangalôs, e basicamente dois 
tipos de plantas de casas assobradadas, as de composição simétrica e assimétrica”.
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Figura 104: Projeto da casa de Lauro Ribeiro • Rua Prudente de Moraes.

Fonte: Processo nº 152 de 1922 do Acervo APHRP.
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Figura 105: Projeto da casa de Antônio Soares Romeu • Rua Américo Brasiliense.

Fonte: Processo nº 114 de 1922 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 114 de 1922 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 105)
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uma vertente do movimento arts and crafts teria se materializado em São Paulo justamente nas 
cidades-jardins, a partir do “livro de modelos em que se constituía a revista A Casa”, afirmando, 
no entanto, não serem encontrados apenas as cottages reduzidas às formas mais limpas, mas 
também as “composições mais pinturescas” e os bangalôs, e o neocolonial — como parte 
do contexto de “movimentos regionalistas”. Por outro lado, Ribeiro (2019, p.94), que como 
vimos, também estuda os periódicos da década de 1920 (A Casa e Architectura no Brasil) 
adverte que, em âmbito nacional, aos palacetes foram incorporados “novos repertórios”, no 
entanto, para a autora, “através das publicações, percebe-se que as moradias de tal tipologia 
foram caracterizadas, na maioria dos casos, como ecléticas, visto que o repertório era variado e 
permitia tranquilamente a sobreposição de mais de uma linguagem”.

Como podemos notar, o palacete de Antônio Soares Romeu traz elementos característicos 
do bangalô, como o tijolo e a pedra aparentes, floreiras, vitrais, alpendre de acesso frontal, 
telhado aparente e a assimetria acentuada pelo volume vertical do corpo da escada. Este seria 
o primeiro projeto aprovado que apresenta soluções formais ligadas ao bangalô na cidade — 
com diferença de apenas dois meses para o projeto anterior assinado por Dário Guedes — e 
pressupomos sua importância pelo fato também de ser de propriedade do engenheiro Soares 
Romeu, ou seja, a oportunidade do profissional de construir seu próprio cartão de visitas.

A planta do pavimento térreo tem como programa escritório — com acesso independente 
pelo alpendre frontal —, sala de jantar, cozinha, copa e W.C., distribuídos ao longo de um 
corredor de circulação formado pelo hall da escada — que também é espelhado no pavimento 
superior – que conta com os cômodos: dormitório, toilette, quarto e W.C.. Observamos no 
W.C., a presença de uma bay window que, segundo Wolff (2015, p.202), era frequente nas salas 
das residências burguesas europeias para valorizar os espaços e, aqui no projeto de Soares 
Romeu, também foi utilizada como elemento de composição da fachada no pavimento superior, 
trazendo mais movimento a sua composição.

Como percebemos, a compartimentação do programa e as “novas estratégias do privado” 
são facilmente observadas nos palacetes e nas casas de padrão alto de dois pavimentos, no 
entanto, foram adotadas nos projetos com volumetria térrea também, como na casa de 
Godofredo Carvalho, Figura 106. O projeto mais uma vez demonstra que a predominância 
de características arquitetônicas não exclui outras possibilidades de soluções de projeto, visto 
que se trata de uma casa de padrão alto aprovada no ano de 1923 com apenas 1 recuo lateral. O 
projeto para a casa da rua Florêncio de Abreu tem como programa: sala de jantar, sala de visitas, 
escritório e dois dormitórios no corpo frontal do edifício, ligados por um pequeno corredor de 
circulação à zona de serviço, que contém copa, banheiro, despensa e cozinha. Lemos (1978, 
p.149) indica que a copa da casa burguesa térrea “surgiu ocupando o lugar estratégico de centro 
distribuidor”, fato que observamos nessa casa. A parte dos fundos, dedicada aos serviços, tem 
acesso por uma escadaria independente, certamente com a função de retirar da circulação social 
presenças indesejadas. Segundo Pereira (2016, p.43), a “diferenciação funcional da fachada 
e das traseiras era inequívoca”, uma vez que a fachada frontal estava “associada ao domínio 
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simbólico”, enquanto a fachada dos fundos “representava o utilitário profano”.
Notamos, ainda, o espaço de entrada nessa casa com uma dimensão generosa se configurando 

como um alpendre externo, dando acesso diretamente à sala de jantar e, curiosamente, o escritório 
tem o acesso através da sala. A implantação da casa, ainda não totalmente solta no lote, se define 
no alinhamento da face frontal, com um pequeno recuo que se une ao afastamento na lateral 
esquerda. Essas situações vão deixando de estar presentes ao longo da década de 1920, quando 
cresce a adoção da compartimentação, de medidas de privacidade, de alternativas de circulação 
e quando, segundo Reis Filho (2002, p.58), surge a “preocupação de isolar a casa em meio a 
um jardim”. Alguns destes desenhos não preveem o projeto do jardim, no entanto, a presença 
da vegetação nas fachadas e o aumento crescente destes espaços ao redor da casa nos levam 
a considerar a importância dos jardins na casa burguesa do século XX. Segundo Hall (2012, 
p.74), o jardim “oferecia um local ideal onde os dois sexos conviviam em perfeita harmonia”, 
nessa casa marcada pela distinção do papel feminino e masculino. Nas casas de classe alta, os 
apontamentos da habitação burguesa europeia estão presentes de maneira mais sutil ao longo do 
período, no entanto, é nos exemplares apalacetados que o conceito definido por Carvalho (1999, 
p.251) como “padrões habitacionais representativos da moderna ordem social” se materializa 
de maneira inquestionável. Analisando essa prancha, observamos, na parte inferior à direita, 
a assinatura “F. di Pace, Architecto. Rua São Bento 93A. São Paulo”, evidenciando mais uma 

Figura 106:  Projeto da casa de Godofredo Carvalho • Rua Florêncio de Abreu.

Fonte: Processo nº 26 de 1923 do Acervo APHRP.
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vez a presença de agentes da capital atuando na cidade interiorana de Ribeirão Preto, atitude da 
classe alta que denota uma conotação simbólica autoral: exibir uma habitação com autoria de 
um profissional de fora da cidade confirmaria o status de seu proprietário.

A casa de Godofredo Carvalho nos mostra como a liberdade formal eclética continuou 
sendo frequente nos projetos, mesmo com o surgimento de novos elementos compositivos, 
característicos do bangalô e do neocolonial. Notamos a presença da platibanda associada a 
ornatos filiados ao art nouveau, inclusive nas ferragens da cobertura do alpendre, dos gradis do 
portão de acesso e no fechamento do porão elevado.

As coexistências das vertentes estilísticas se fazem claras, uma vez que no mesmo ano 
de 1923, sistematizamos um dos primeiros sobrados com características que atribuímos ao 
neocolonial simplificado151. Se trata da casa de Salvador Dalia, na rua Florêncio de Abreu, 
assinada por Baudilio Domingues, que apresenta diversos elementos — já apontados 
anteriormente em outras tipologias programáticas —, com destaque para a faixa contínua na 
altura das janelas com relevos decorativos, as floreiras em balanço, janelas de guilhotina e a 
sutileza dos guarda-corpos ornamentados com meia-lua152, como podemos ver na Figura 107.

151   Vimos no capítulo 3 que, em 1921, foi aprovado o palacete para o Dr. de Cenzo, projeto que consideramos o pioneiro na 
cidade com elementos característicos do neocolonial.
152   Wolff (2015, p.217), ao analisar as casas construídas no Jardim América, afirma que, ao longo dos anos 1920 e 1930, 
os motivos usados no guarda-corpo estabeleciam a linguagem adotada, sendo que “para o clássico, usavam-se, por exemplo, 
balaústres torneados; para o neocolonial, guarda-corpos em meia-lua”.

Figura 107: Projeto da casa de Salvador Dalia • Rua Florêncio de Abreu.

Fonte: Processo nº 6 de 1931 do Acervo APHRP.
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Dentre os sobrados de padrão alto, está a casa de Francisco Osielewiez (Figura 108), 
projetada para ser construída na rua Álvares Cabral. O arquiteto e construtor Paschoal di 
Vincenzo, que assina esse projeto e diversos outros de classe alta e média durante o recorte 
temporal, utiliza elementos do neocolonial simplificado como as floreiras em baixo das janelas, 
os frisos na altura das vergas das janelas, o uso de embasamento de pedra ou de tijolo à vista. 
Apresenta ainda um refinamento de acabamento como, por exemplo, o detalhamento de gradil 
de fechamento do terreno, e da porta de entrada principal. A planta, completamente solta no 
lote e recuada 5 m do limite frontal do terreno, tem como programa no pavimento térreo, sala 
de visita, sala de jantar, costura, copa, cozinha, ligados por um corredor de circulação; e no 
pavimento superior, quatro quartos, banheiro e terraço, também ligados por um corredor de 
circulação.

Como vimos, principalmente a extensão do programa de necessidades é o que diferencia 
o palacete das casas de padrão alto. E dentre os exemplares do período está a casa projetada 
para o fazendeiro e político Américo Batista153, na esquina entre as ruas Lafaiete e Visconde de 
Inhaúma, no ano de 1922, como podemos ver na Figura 109. O projeto conta com um extenso 
programa dividido em dois pavimentos no corpo principal da edificação, e edícula nos fundos. 
No pavimento térreo estão os três alpendres, hall, sala de visitas, escritório, sala de jantar, 
salão de música, saleta, copa, cozinha, engomar e despensa; e no pavimento superior, quatro 
quartos, duas toilettes, um W.C. e dois W.C. banho, uma rouparia, uma sala de café, hall, e 
dois terraços. A edícula conta com: tanque de roupas, garagem e moradia de empregados (com 
despensa, cozinha, W.C., tanque coberto e dois quartos, localizados no pavimento superior) 
e, como afirma Lemos (1978, p.149), toda edificação aglutinada num só telhado. Podemos 
corroborar com a convicção de Lemos (1989, p.74) de que “a construção de serviço, separada 
da casa e no fundo do quintal, seja invenção brasileira, pelo menos paulista, nascida junto com 
o automóvel particular”, uma vez que a maior parte destes palacetes tem na edícula, o espaço 
destinado à garagem.

A casa de propriedade de Américo Batista remete com clareza ao “estojo” de Walter 
Benjamin com uma extensa compartimentação da planta para atender aos diversos usos, não 
dando margem para a sobreposição de funções: visitas, jantar, música, saleta e escritório, cada 
ambiente uma função, uma figura e um papel dentro da habitação. O próprio nome conferido ao 
projeto na prancha induz a pensar no “morar à francesa”: “Projeto para uma Villa, propriedade 
de Ilmo. Sr. Américo Batista”.

Eleb e Debarre (1995, p.65), ao estudar a evolução da casa, a arquitetura acadêmica e a 
evolução social e mental da sociedade francesa urbana na virada do século XIX, afirmam que 
as aberturas e articulações dos espaços de receber surgem do gosto pela vida mundana por parte 
da burguesia, sendo a valorização desses espaços de receber nascida do desejo de ostentação e 

153   Segundo Rosa e Registro (2007, p.43), Américo Batista foi: “Cafeicultor, suplente de vereador, assumiu o poder de 1914 
a 1917, e de 1929 a 1932. Além disso, foi eleito vereador para o triênio 1936 e 1939, ocasião em que foi presidente da Câmara 
pelo PRP”.
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Figura 108: Projeto da casa de Francisco Osielewiez • Rua Álvares Cabral.

Fonte: Processo nº 6 de 1931 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 6 de 1931 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 108)
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Figura 109: Projeto da casa de Américo Batista • Rua Lafaiete.

Fonte: Processo nº 163 de 1922 do Acervo APHRP.



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

280

Capítulo 4 •  Os projetos de 1922-1933

responsável por descrever a classe social da casa e seus ocupantes. Afirmam o mesmo sobre o 
hall, descrevendo-o como um novo espaço de recepção luxuosa que aparece na grande escada 
do hôtel particulière (ELEB; DEBARRE, 1995, p.76). E por que a aparição do grande hall 
decorado é um fator de diferenciação social? Porque permitiu receber de maneira diferenciada 
seus convidados e restringiu o convite aos mais íntimos. Observamos que nas análises dos 
projetos das autoras, assim como nos palacetes levantados em nossa pesquisa, a configuração do 
hall nas plantas apresentadas é sempre aquela que acontece junto às escadas, se diferenciando 
do que ocorre nos vestíbulos. Wolff (2015, p.193) pontua que os halls e vestíbulos foram os 
articuladores dos setores para que fossem independentes e conduzissem os não moradores para 
as áreas de recepção, ressaltando que “os vestíbulos, corredores e caixas de escada atuaram de 
forma a direcionar os fluxos entre as áreas da casa, com independência de cada setor”.

Outra representação simbólica observada nessa casa são seus acessos através de três 
alpendres, cada um deles destinado claramente a atender determinada função: um deles, 
localizado na lateral direita da rua Lafaiete, dá acesso ao hall e, por sua vez, ao escritório 
e à sala de visitas, configurando-se como entrada social da casa; outro, localizado na lateral 
esquerda da mesma fachada, dá acesso à sala de jantar, parecendo ser um acesso mais íntimo; e 
mais um alpendre que se localiza nos fundos da edificação, na rua Visconde de Inhaúma, dando 
acesso à zona de serviço da casa.

As maquinarias de conforto doméstico mencionadas por Beguin podem ser identificadas 
nesse projeto de palacete nos três sanitários, todos localizados no pavimento superior. Luciano 
Patetta (1987, p.13) afirma que a classe burguesa dava “primazia ao conforto, amava o progresso 
(especialmente quando melhorava suas condições de vida), amava as novidades”, sendo essa 
clientela a responsável pelo progresso nas instalações técnicas e nos serviços sanitários. Ao 
analisar a questão do conforto e do bem-estar na habitação francesa do século XX, Eleb (2017, 
p.159) afirma que neste momento “essa noção deixou de ser a expressão de um sentimento 
qualitativo ou subjetivo para tornar algo mensurável, objetivo, ligado às ideias de equipamento 
habitacional e progresso”. Os projetos analisados confirmam que houve em Ribeirão Preto, 
no começo do século XX, uma classe social consumidora do conforto associado às novidades 
tecnológicas, uma vez que, em todos os projetos analisados, foi aferida a existência de diversas 
comodidades, entre elas, os banheiros fazendo parte do corpo da habitação. Cabe mencionar 
que, mesmo sendo previsto no art. 102 do Código de Posturas da Câmara Municipal de Ribeirão 
Preto de 1921, a obrigatoriedade de água canalizada e esgoto para a ocupação de uma edificação, 
em projetos até o ano de 1933 (data final do nosso recorte temporal) ainda é possível observar 
habitações populares, onde não era prevista nenhuma instalação sanitária154.

154   Em entrevista realizada em 20 de abril de 2017, Benedicto de Azevedo afirma que abastecimento de água e a rede de 
esgoto não chegavam até as habitações populares, até a década de 1950, contando que eram os próprios moradores responsáveis 
pela infraestrutura: “Daí eu fui morar na avenida da Saudade, 1912. Era tudo terra, não tinha nada. A água era escassa, a luz era 
escassa, porque o serviço de água e esgoto era péssimo. Eu praticamente que — construí não! — fiz a água chegar até na minha 
casa, mas só tinha cano, a água era pouco [sic]”.
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A normativa imposta pelos Códigos de Postura tinha como finalidade a exigência com a 
higiene, com a segurança das obras e com o embelezamento da cidade, como anuncia o art. 30 
do Código de Posturas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto de 1902. Eram previstas, nessa 
lei, áreas para iluminação e ventilação natural em todos os cômodos, revestimentos adequados 
para cozinhas e sanitários, além da manutenção adequada dos edifícios como, por exemplo, a 
caiação anual das pinturas externas. Podemos perceber que nos projetos essas medidas, cujo 
objetivo era a higiene, eram respeitadas pela classe alta, sendo uma questão de maior controle 
por parte do Estado para as classes mais baixas da população, fato observado também por Lemos 
(1999, p.21) ao aferir que o Código Municipal de São Paulo de 1886 “estabelece regras não 
extensíveis à classe média”, direcionando algumas partes da legislação para classes operárias.

No entanto, a sofisticação dos palacetes se faz notar, não apenas pela compartimentação 
e pela extensão dos programas, mas também pelo requinte na ornamentação das fachadas. 
Como mostrado nos projetos, constatamos nos palacetes levantados a presença relevante de 
referências à arquitetura neocolonial, art nouveau, art déco e da nova maneira moderna de se 
viver no início do século XX, representada pelo bangalô. A fachada da casa de Américo Batista 
é mais uma confirmação de como a habitação burguesa sofreu modificações em relação aos anos 
anteriores do final do século XIX, quando predominavam os estilemas classicizantes referidos 

Figura 110: Fachada lateral da casa de Américo Batista

Fonte: Processo nº 163 de 1922 do Acervo APHRP.
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por Lemos (1989, p.50)155. Podemos observar que esse projeto não conta com a platibanda 
ornamentada dos projetos ecléticos, ao invés, permite que seja visto o telhado movimentado, 
com beirais, resultante da volumetria assimétrica da edificação. Chama a atenção também que 
as paredes externas estejam desenhadas com textura, provável representação de tijolos à vista 
que, juntamente com as floreiras, podem ser consideradas características dos movimentos em 
voga como o bangalô e o neocolonial. Notamos ainda que a fachada apresenta uma variedade 
de esquadrias, com verga reta ou em arco, de materiais de acabamento e de guarda-corpos 
ornamentados, indicando uma liberdade compositiva.

A casa da rua Lafaiete de propriedade de Américo Batista tem a assinatura dos “engenheiros-
arquitetos” Carlos Rosencrantz e Carlos Simões, agentes que, como atesta o carimbo em planta, 
atuavam na cidade de São Paulo. Além destes profissionais citados, outro escritório técnico — 
Salles Oliveira e Valle Ltda. — assina dois projetos de palacetes na cidade de Ribeirão Preto. 
Ambos para a família Junqueira. Uma das casas projetadas, para ser construída na rua Tibiriçá, 
esquina da rua Campos Salles, é de propriedade de outro cafeicultor, Manoel M. Junqueira156, 
que também exerceu cargos políticos na cidade.

O extenso programa da casa de Manoel Junqueira, Figura 111, conta com uma excessiva 
compartimentação no pavimento térreo, valendo destacar a existência de terraço, vestíbulo e 
hall em sequência, ou seja, três espaços destinados a recepcionar os visitantes e, ao mesmo 
tempo, a assegurar a privacidade dos moradores. Ainda no térreo, o programa é composto por 
sala de visitas, sala de música, escritório, sala de jantar, copa, sala de almoço, W.C., quarto, 
quarto da criada (o projeto não contempla a construção de edícula, estando o quarto da 
empregada definido dentro do corpo principal da habitação), cozinha, terraço, despensa e adega. 
O pavimento superior conta com cinco quartos, duas toilettes, uma rouparia e dois W.C., hall 
e corredor de circulação. Observamos que os duas toilettes se ligam com os quartos, como se 
fossem espaços contínuos — mais uma vez, local destinado a esfera dos cuidados femininos —, 
e que um dos W.C. tem a abertura da porta diretamente para dois quartos, formando suítes, uma 
singularidade que não foi observada em nenhum outro projeto, até o momento. Se compararmos 
a copa dessa residência com a copa da casa da rua Florêncio de Abreu, pertencente a Godofredo 
de Carvalho, percebemos que, muito embora tenha uma dimensão maior, esse espaço continua 
se caracterizando como distribuidor, não se configurando apenas como um ambiente de 
permanência.

Observamos na planta que vestíbulo, sala de jantar, sala de vistas e hall se abrem através 
de grandes aberturas de portas duplas, caracterizando um grande espaço de receber. Perrot 
(2012, p.285) assinala que a estes espaços de “sociabilidade eram quase que exclusivamente 

155   Lemos (1989, p.50), ao se referir à habitação burguesa do século XIX, chama a atenção para a presença do ecletismo 
nas casas paulistanas: “A par de novos partidos, nova ornamentação, novos estilos. Era o ecletismo. Era principalmente, o 
neoclássico totalmente despoliciado que chegou ao desregramento. Era o apelo à imaginação”.
156   Segundo Rosa e Registro (2007, p.334-335), Manoel M. Junqueira foi “fazendeiro e proprietário das fazendas Santa 
Amélia, Pau D’alho e Nova Junqueira. Foi eleito vereador em diversas legislaturas, entre os anos de 1902 e 1920, e ocupou o 
cargo de presidente da Câmara durante os anos de 1905 e 1908”.
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Figura 111: Projeto casa de Manoel Junqueira • Rua Tibiriçá

Fonte: Processo nº 127 de 1923 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 127 de 1923 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 111)



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

285

Capítulo 4 •  Os projetos de 1922-1933

Fonte: Processo nº 127 de 1923 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 111)
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masculina”, sendo que as compartimentações “evitam a promiscuidade e preservam a distinção”, 
se referindo às atribuições das esferas do feminino e do masculino. Eleb e Debarre (1995, 
p.503) afirmam que o único espaço feminino da casa seria a toilette, sendo os demais lugares 
da casa de sociabilidade masculina, ou seja, o homem poderia circular livremente nos espaços 
sociais, incluindo salas de fumar e salão de jogos.

Sobre a intenção plástica, na fachada principal, ainda na Figura 111, é possível observar a 
presença de tijolo aparente e base de pedra, elementos presentes no arts and crafts, juntamente 
com o uso da bay window na sala de música, que compõe a volumetria externa e a mansarda na 
cobertura, somando características da arquitetura residencial de inspiração nórdica.

Nos dois projetos assinados pelo escritório Salles Oliveira e Valle Ltda. foi possível 
levantar — além das plantas, cortes e fachadas —, as pranchas com a distribuição da fundação 
e com o detalhamento das vigas de concreto armado (como podemos ver na Figura 112), e 
ainda os memoriais de cálculo estruturais e descritivos com todos os materiais a sverem usados 
na obra desde a estrutura até os acabamentos de paredes e pisos — com extenso detalhamento 
de mais de trinta páginas, em comparação a outros palacetes aprovados somente a partir de três 
ou quatro pranchas de projeto. Dentre as interessantes informações contidas no projeto para 
a casa de Manoel Junqueira, destacamos o pioneiro uso do concreto armado e o refinamento 
dos acabamentos internos, como os forros de gesso ou de caixotões de madeira de lei, uso de 
peroba nas escadas com gradil de imbuia, janela com caixilhos de cedro com folhas duplas, 
uso de vidro colorido a fogo com desenhos artísticos na caixa da escada, e o emprego de simile 
pierre157 nas paredes das áreas sociais como os halls, vestíbulos e caixas da escada.

O outro palacete — também projetado pelo escritório Salles Oliveira e Valle Ltda. — é de 
propriedade de José da Cunha Junqueira, aprovado também no ano de 1923 para ser construído na 
praça Treze de Maio. Como podemos notar na Figura 113, a prancha intitulada “Projecto para à 
construcção de um bungalow” traz grandes semelhanças com o projeto analisado anteriormente 
da casa de Manoel Junqueira, não apenas em planta com o grande dimensionamento dos 
cômodos de receber, mas também nas fachadas em tijolo aparente, com uso de base de pedra 
e outros elementos, como a bay window, e o telhado aparente com volumetria movimentada. 
Assim como o projeto anterior, este também apresenta os desenhos com detalhamento das 
estruturas de concreto e os memoriais de cálculos estruturais e descritivos, onde destacamos, 
mais uma vez, o uso pioneiro do concreto armado — neste caso, usado na estrutura incluindo a 
especificação de uma camada de concreto hidráulico para o contrapiso — e o refinamento dos 
acabamentos, aqui neste projeto principalmente nos soalhos e rodapés de tábuas de peroba-
rosa, forro de estuque ou de “caixotões” de madeira de lei com fundo de gesso, ripas de pinho 
do Paraná no telhado — que também foram previstos com algerozes e condutores de ferro 
galvanizado —, escada de peroba com gradis de imbuia ou cabreúva, madeira que também 
foi especificada para a porta frontal que seria ladeada com dois vitrais de 40 cm, sendo que as 

157   Acabamento com o intuito de imitar uso de pedra. Técnica muito utilizada no período. 
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Figura 112: Detalhamento do projeto casa de Manoel Junqueira • Rua Tibiriçá.

Fonte: Processo nº 127 de 1923 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 127 de 1923 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 112)
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Figura 113: Projeto da casa de José de Cunha Junqueira • Praça Treze de Maio.

Fonte: Processo nº 128 de 1923 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 128 de 1923 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 113)
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Fonte: Processo nº 128 de 1923 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 113)
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demais portas (exceto a do escritório especificada igualmente de imbuia ou cabreúva) e janelas 
seriam de folhas de cedro.

Sobre os projetos de profissionais não residentes na cidade, além destes casos já citados, 
foram localizados dois palacetes assinados pelo arquiteto Arnaldo Maia Lello, e ainda o projeto 
do Palacete Innecchi, assinado por Pujol Junior, ambos profissionais residentes e atuantes na 
cidade de São Paulo, considerados como profissionais de status para a autoria destes projetos. A 
constatação da afirmação de status obtida por meio da atuação desses profissionais titulados “de 
fora”, ou mesmo daqueles residentes na cidade — “architecto”, engenheiros ou engenheiros-
arquitetos —, é inegável, porém, de modo algum lhes assegura a exclusividade na qualidade 
projetual, ou numa atuação inovadora, e menos ainda numa hegemonia na produção encontrada 
no acervo pesquisado.

Um dos palacetes assinados por Arnaldo Maia Lello é o atual Casa da Memória Italiana, 
inicialmente de propriedade Joaquina Evarista Meirelles e o filho Joaquim Machado de Souza, 
família que ocupou o imóvel até a década de 1940. Nele podemos observar a compartimentação 
e a hierarquização da planta burguesa, com seu acesso realizado pela lateral esquerda em um 
espaço coberto para desembarque e alojamento do automóvel, ou para pedestres pela lateral 
direita através de alguns degraus e de um terraço. O acesso de serviço é realizado pela parte dos 
fundos da edificação. O programa é composto no pavimento térreo por sala de jantar, hall, música, 
sala de visitas, W.C., “b.w.c”, copa, cozinha, despensa e ainda três dormitórios, sendo que dois 
deles acessam diretamente o terraço externo podendo ser destinado a hóspedes. No pavimento 
superior, o programa inclui hall, quatro dormitórios; dois “toucador”158 — especialmente os 
maiores cômodos do pavimento superior —, e, ainda, W.C., banho e dois terraços. O palacete 
também conta com uma edícula nos fundos, com duas vagas para carros, “lavador”, W.C. e 
tanque no pavimento inferior e dois dormitórios no pavimento superior.

Na Figura 114, podemos observar a presença de elementos característicos do movimento 
neocolonial na fachada frontal do projeto encomendado pela fazendeira e cafeicultora Joaquina 
Evarista Meirelles. Muito embora o primeiro projeto do arquiteto Arnaldo Maia Lello, realizado 
na cidade de Ribeirão Preto, seja posterior aos de Antônio Soares Romeu e Dário Cordovil 
Guedes já com a intenção plástica neocolonial, acreditamos na influência do profissional “de 
fora” também causando alguma repercussão no panorama urbano.

O projeto da casa da rua Campos Salles s/n., de propriedade de Dr. Mario Fiori, é um 
exemplar apalacetado projetado por Cícero Martins Brandão em 1925. O edifício de dois 
pavimentos solto no lote tem como programa: terraço, hall, sala de visitas, sala de jantar, 

158   Ressaltamos mais uma vez que optamos por utilizar ao longo da nossa redação a denominação dos cômodos retirados dos 
desenhos. Sobre o termo “toucador”, Wolff (2015, p.165) afirma que esse espaço seria equivalente a toilette, uma influência 
do programa habitacional europeu, onde “procedia-se ao banho nesse cômodo, em bacia aí transportada”. A autora aponta que 
durante os trinta anos de ocupação do bairro Jardim América — período que contempla sua pesquisa — aconteceu a alteração 
de nomes e a substituição das destinações de alguns espaços como, por exemplo, nesse caso da toilette ou “toucador”, que 
passou aos “chamados de quarto de vestir e progressivamente desapareceram nas casas” (WOLFF, 2015, p.170).
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escritório, copa, cozinha, sala de costura, banheiro e W.C. e um dormitório no pavimento 
inferior; e quatro dormitórios, uma toilette, hall, banheiro e W.C., e três terraços no pavimento 
superior.

O programa deste projeto se assemelha muito à maioria dos aprovados no período, 
entretanto, chama a atenção por ter sido o único exemplar encontrado, dentro do recorte temporal, 
que apresenta sala de visitas e sala de jantar dispostas no mesmo ambiente, sem nenhuma parede 
entre elas, podendo ser considerado um precursor, uma vez que a compartimentação excessiva 
da planta da casa burguesa vai ser motivo de rejeição, especialmente a partir de meados do 
século XX com a arquitetura moderna.

A fachada principal da casa projetada por Cícero Martins Brandão tem a presença de 
diversas texturas, todas ligadas a materiais naturais, sem revestimento e com poucos ornamentos. 
O pavimento térreo é representado com revestimento de pedra e uma pequena parte de tijolos à 
vista, e o pavimento superior aparentemente de madeira e tijolo à vista. Tais características se 
encaixam na definição de Janjulio (2009, p.16-18) para o movimento arts and crafts, quando 
aponta o regionalismo, o uso dos materiais naturais e a preservação das técnicas tradicionais de 
construção como protesto à industrialização e a um desejo de “retorno à natureza”.

A presença de desenhos com elementos do neocolonial se destacam ainda em dois 
processos no acervo de projetos do APHRP: a casa de Emílio Moço, na avenida Independência, 

Figura 114: Fachada lateral da edificação de propriedade de Joaquina Evarista Meirelles e Joaquim Machado de 
Souza • Rua Tibiriçá, 776.

Fonte: Processo nº 106 de 1923 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 57 de 1925 do Acervo APHRP.

Figura 115: Projeto da casa de Mario Fiori • Rua Campos Sales.
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Figura 116: Fachadas da casa de Mario Fiori • Rua Campos Sales.

Fonte: Processo nº 57 de 1925 do Acervo APHRP.
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e a casa de Álvaro Cayres Pinto, na rua Cerqueira César, como podemos observar nas Figuras 
117 e 118159. Destes, o primeiro projeto citado foi aprovado para a construção em 1925 e assinado 
pelo engenheiro Dário Guedes, trazendo muitos elementos em estilo neocolonial luso-brasileiro 
como varanda inferior com o fechamento em colunas e arcos, a varanda superior com o guarda-
corpo ornamentado com meias-luas, o grande frontão barroco da fachada lateral, possivelmente 
revestido com azulejos e os telhados aparentes, movimentados e com as extremidades levantadas 
“à moda chinesa”; enquanto o segundo é datado de 1930 e assinado pelo arquiteto residente e 
atuante na capital paulista Arnaldo Maia Lello — que, como vimos, assina também o da casa 
de Joaquina Evarista Meirelles.

As fachadas da casa de Álvaro Cayres Pinto trazem elementos neocoloniais luso-brasileiro 
sofisticados, como um grande frontão barroco revestido de azulejos e ainda outros diversos 
componentes, como a faixa de azulejos abaixo dos telhados aparentes, as floreiras em baixo das 
janelas e a janelas com treliça. Tem seu volume prismático monumental praticamente simétrico 
(atentar para a linha de simetria que passa pelo frontão na fachada principal, Figura 118), a 
demarcação de seus eixos com aberturas ritmadas e a mistura de outros elementos, como vitrais 
e balaustradas160.

Ainda que tenhamos mapeado a presença de profissionais titulados da capital, através da 
sistematização quantitativa realizado no acervo de projetos do APHRP, é possível afirmar que 
os profissionais práticos licenciados, como Baudílio Domingues, foram figuras de destaque na 
execução de projetos das classes altas na cidade de Ribeirão Preto. Nos 84 projetos analisados 
neste item, de casas de padrão alto e palacetes no período entre 1922 e 1933, destacamos a 
atuação dos seguintes profissionais: Baudílio Domingues (13 processos), Paschoal di Vincenzo 
(13 processos) e Dário Guedes (8 processos), sendo que destes apenas Guedes — profissional 
titulado pela Escola Politécnica como engenheiro civil — teve sua atuação mais concentrada nas 
casas de maior poder aquisitivo, uma vez que Domingues e di Vincenzo também se destacaram 
na atuação de casas mínimas, populares e de classe média.

159   Sobre os projetos das casas de Emílio Moço e de Álvaro Cayres Pinto, ressaltamos que não foi possível analisar as plantas 
porque durante o levantamento, pois localizamos nas pastas apenas as pranchas com os desenhos relativos às fachadas.
160   Tais características (volume prismático, simetria e mistura dos elementos compositivos) que aparecem neste projeto — e 
nos demais vistos neste capítulo, principalmente nas casas de classe alta e palacetes — nos remetem à constatação de Oliveira 
(2013, p.78) que, ao estudar a arquitetura eclética-acadêmica do arquiteto Lúcio Costa na década de 1920, afirma existir 
uma “continuidade da arquitetura neocolonial em relação ao ecletismo vigente”, uma vez que “na prática, os elementos da 
arquitetura colonial eram aplicados à arquitetura da mesma maneira que se dava com os demais estilos”, destacando ainda a 
distinção do movimento em relação à questões ideológicas. Tal argumentação segue em acordo com as nossas observações da 
crescente diversidade estilística em Ribeirão Preto, a partir de 1922 com a incorporação de novos elementos compositivos, 
ainda assim observando a permanência de características do período anterior. Importante ressaltar que Oliveira (2013, p.90) 
entende o processo entre o eclético, o neocolonial e a arquitetura moderna como “uma sucessão de estados e mudanças não 
evolutivas, não lineares, que envolvem complexidade”.
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Figura 117: Fachada da casa de Emílio Moço • Avenida Independência.

Fonte: Processo nº 234 de 1925 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 234 de 1925 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 117)

Fonte: Processo nº 87 de 1930 do Acervo APHRP.

Figura 118: Fachada da casa de Álvaro Cayres Pinto • Rua Cerqueira César.
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Desta forma, encerramos nossa análise sobre as casas de padrão alto e palacetes de 
Ribeirão Preto no período entre 1922 e 1933, afirmando que a predominância destes projetos 
está na implantação solta no lote, nos sobrados e nas fachadas com elementos estéticos 
vinculados ao arts and crafts, ao bangalô e ao neocolonial — sem que haja o abandono total 
dos projetos de linguagem eclética que aparecem nestas casas do período com a simplificação e 
geometrização proposta em decorrência de movimentos como o art déco — e estão localizados 
majoritariamente no Centro da cidade. Todas essas características estão presentes também nas 
casas de padrão alto, mas se tornam maioria expressiva quando analisamos os palacetes. Além 
disso, acrescentamos: a predominância de sobrados (sistematizamos apenas três palacetes 
térreos), a grande variedade compositiva, a distribuição de extenso programa em planta e o uso 
pioneiro de novos materiais na construção destas habitações unifamiliares, como o concreto 
armado. Apontamos, ainda nessas casas, a compartimentação das plantas e as novas estratégias 
do privado — como o uso de halls e corredores de circulação —, como ferramentas da maneira 
de morar burguesa.

Fonte: Processo nº 87 de 1930 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 118)
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4.2.5.  Edificações de uso misto

No período entre 1921 e 1933, sistematizamos 182 edificações de uso misto que 
compreende, além do uso residencial, o exercício de outra atividade, frequentemente comercial 
ou de prestação de serviços. As denominações desta atividade mais frequentes nos projetos 
aprovados são: “comércio”, “salão” e “salão para negócios”. De maneira geral, foi pouco 
usual a distinção da atividade a ser desenvolvida, ainda assim, constatamos algumas delas, tais 
como: oficina, casa de armas, armazém, salão para alfaiataria, casa de carnes/açougue, padaria, 
barbearia.

Diferentemente dos demais projetos de uso exclusivamente residencial, há um número 
expressivo de pedidos para ampliação e reforma, em relação às solicitações para novas 
construções nas edificações de uso misto. No período entre 1922 e 1933 são 123 processos 
para novas construções, 43 para ampliações e 16 para reformas. Vimos no capítulo 1 (item 
1.3.3 Características dos projetos arquivados pelo APHRP, p.70), que, da totalidade de projetos 
residenciais e mistos sistematizados, 15% (431 processos) são de ampliações, enquanto, 
considerando somente os projetos de uso misto para ampliações, no mesmo período, é de 35% 
(43 processos). E usando o mesmo raciocínio para os projetos de reforma, temos 4% (125 
processos) da totalidade para aqueles de uso residencial, e 13% (16 processos) para aqueles de 
uso misto.

Outra particularidade dos projetos de uso misto é a frequência da implantação nas 
esquinas (totalizando 61 processos), sem recuo em relação ao alinhamento da rua, e com 1 ou 
2 recuos laterais com as divisas dos lotes vizinhos. A implantação sem recuo algum, também 
foi recorrente (42 processos), sendo seguidas por aquelas com 1 recuo lateral (27 processos), 2 
recuos laterais (18 processos) e, em menor quantidade, por aquelas edificações geminadas (16 
processos).

Uma das edificações de uso misto com implantação no alinhamento da esquina é a de 
propriedade de José Codonho, situada entre as ruas Mariana Junqueira e Garibaldi, com recuo 
de 2,50 m em uma das laterais, como podemos ver na Figura 119. Neste projeto, o cômodo 
destinado ao “comércio” está localizado na esquina, explorando acessos pelas duas ruas e, ao 
lado, se organiza a planta de uma casa de padrão médio com sala, sala de visitas, dois quartos, 
W.C. e cozinha, voltados para a rua Garibaldi.

A maior parte das edificações de uso misto tem como característica o uso comercial 
implantado na esquina – fato que pode ser justificado talvez pela maior visibilidade de um 
negócio localizado em cruzamento de ruas. No entanto, observamos na Figura 120 o projeto 
de propriedade de José Buischi que propõe o uso residencial acomodado na esquina entre as 
ruas Martinico Prado e Castro Alves, enquanto o “salão” encontra-se ao lado. Aqui apontamos 
que a diferença de localidade pode ser um fator determinante, uma vez que aquele projeto de 
comércio na esquina está localizado no Centro, enquanto esse com habitação na esquina foi 
aprovado para construção no bairro Vila Tibério.
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Figura 119: Projeto de uso misto de propriedade de José Codonho • Rua Mariana Junqueira.

Fonte: Processo nº 134 de 1927 do Acervo APHRP.

Figura 120: Projeto de uso misto de propriedade de José Buischi • Rua Martinico Prado.

Fonte: Processo nº 62 de 1933 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 62 de 1933 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 120)
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Por somarem ao uso residencial a atividade de comércio, ou de serviços, os projetos de uso 
misto apresentam uma enorme quantidade de possibilidades de solução de projeto nas quatro 
tipologias programáticas, sendo a mais frequente a da casa popular (83 processos), seguido 
pelas de padrão médio (57 processos) e, por fim, as casas mínimas (9 processos) e de padrão 
alto (3 processos) com poucos exemplares. Essas edificações são majoritariamente térreas, no 
entanto, sistematizamos 25 processos assobradados aprovados para construção, quase todos no 
Centro e atrelados, principalmente, às tipologias de casas de padrão alto e médio.

Na Figura 121, podemos ver o projeto de propriedade de Pedro Leite, aprovado para a 
construção na esquina entre as ruas Tibiriçá e General Osório. A construção prevê um “salão” 
no pavimento térreo — com acesso para um escritório e um W.C. — e uma casa de padrão alto, 
distribuída neste piso e no pavimento superior. A casa, com acesso independente por uma das 
ruas, tem como programa no pavimento térreo: hall, sala de visitas, sala de jantar, copa, cozinha 
e despensa; e no pavimento superior: oito dormitórios e dois W.C. distribuídos através do hall 
da escada e do corredor de circulação. A edificação se destaca por ser o projeto com a maior 
quantidade de dormitórios localizado por esta pesquisa, fazendo supor de que se tratava de uma 
hospedaria, ainda mais num ponto tão central da cidade.

Mesmo nas edificações de uso misto em que a habitação tem a tipologia programática 
da casa mínima e popular, é frequente observarmos projetos nos quais o “salão” e a habitação 
dividem a fachada principal. No entanto, a configuração em que o uso comercial está localizado 
na parte frontal e o residencial nos fundos é minoria nos desenhos sistematizados. Podemos 

Fonte: Processo nº 62 de 1933 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 120)
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Figura 121: Projeto de uso misto de propriedade de Pedro Leite • Rua General Osório.

Fonte: Processo nº 279 de 1922 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 279 de 1922 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 121)
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observar, na Figura 122, o edifício de propriedade de Joaquina Paredes com a configuração 
mais frequente dentre aquelas de uso misto e tipologia programática da casa popular: o comércio 
dividindo a fachada com a habitação (verificadas pelas janelas do dormitório), embora com 
acessos independentes (a residência tem acesso através do recuo lateral).

Como podemos ver nos projetos de uso misto apresentados até aqui — nas Figuras 119-
122 —, a predominância são as platibandas com frisos e molduras nas janelas, e ornamentação 
simples com tendências geometrizantes, características do ecletismo do período, como 
tratado por Schlee (1993, p.110). Vimos que foi comum nos demais projetos habitacionais 
as características do bangalô e do neocolonial, no entanto, estes não foram identificados em 
projetos de uso misto, que em meio às fachadas ecléticas traziam ornamentos, vinculados 
inclusive ao art déco. Constatamos ainda, mesmo que em menor quantidade, a existência de 
projetos de uso misto com ornamentação complexa até o ano de 1930, assim como no início 
da década de 1920 — como podemos ver no projeto de uso misto de propriedade de Armindo 
Barbosa, com apliques florais e sofisticados ornamentos na platibanda do pavimento superior, 
na Figura 123; ou ainda no projeto de propriedade de Francisco Spanó, dando destaque ao 
balcão do pavimento superior, na Figura 124. Ambos são projetos assobradados em que houve 
maior apuro de ornamentação no pavimento correspondente à habitação.

Fonte: Processo nº 279 de 1922 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 121)
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Figura 122: Projeto de uso misto de propriedade de Joaquina Paredes • Av. Luiz da Cunha.

Fonte: Processo nº 206 de 1929 do Acervo APHRP.
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Figura 123: Projeto de uso misto de propriedade de Armindo Barbosa • Rua Américo Brasiliense.

Fonte: Processo nº 179 de 1928 do Acervo APHRP.
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Figura 124: Projeto de uso misto de propriedade de Francisco Spanó • Rua José Bonifácio.

Fonte: Processo nº 60 de 1923 do Acervo APHRP.
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Fonte: Processo nº 60 de 1923 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 124)
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Figura 125: Projeto de uso misto de propriedade de Miguel Guazeli • Rua Major de Carvalho.

Fonte: Processo nº 193 de 1929 do Acervo APHRP.
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Sobre a localidade destes edifícios de uso misto, observamos ao longo deste recorte 
temporal, no período entre 1922 e 1933, o aumento gradual, em especial no início dos anos 1930, 
destas edificações nos bairros Campos Elíseos e Vila Tibério, em detrimento do Centro, como 
acontecia no início da década de 1910. Ainda assim, estas edificações são predominantemente 
localizadas no Centro, até o último ano do nosso recorte temporal, sendo que deste período 
analisado, 100 processos estão no Centro, 37 nos Campos Elíseos e 28 na Vila Tibério. 
Analisando estes projetos à luz das localidades em que foram aprovados para a construção, 
reforma ou ampliação, podemos concluir que há semelhança na diversidade de características, 
incluindo implantação, distribuição do programa em planta e intenção plástica — ainda que 
as edificações de uso misto do Centro apresentem maior dimensionamento e maior apuro no 
detalhamento das fachadas, foi possível observar projetos semelhantes nos bairros citados, 
como no edifício de propriedade de Miguel Guazeli, Figura 125. O projeto aprovado para 
a construção na rua Major Carvalho, bairro dos Campos Elíseos, está implantado na esquina 
e tem como proposta o térreo para comércio e, no pavimento superior, o uso residencial com 
tipologia de casa de padrão médio e acesso independente.

Sendo assim, podemos encerrar nossas considerações a respeito das edificações de uso 
misto, do período compreendido entre 1922 e 1933, afirmando que, além de habitações, estes 
projetos previam outros usos de comércio e prestação de serviços, frequentemente para novas 
construções, mas, ainda assim, também um número elevado de processos para ampliações 
e reformas, se comparado em relação aos pedidos de uso exclusivamente residencial. Outro 
destaque bastante significativo está na predominância da implantação no alinhamento das 
esquinas, o uso de ornamentação eclética com platibandas em ritmo uniforme ao longo do 
período — ou seja, as novas tendências presentes nas intenções plásticas das casas como, por 
exemplo, o neocolonial e o bangalô —, não foram encontradas em projetos de uso misto. A 
principal localidade destes projetos é o Centro, no entanto, constatamos um crescimento gradual 
de projetos nos bairros Campos Elíseos e Vila Tibério no período — em especial no início da 
década de 1930 —, de edificações que, como vimos, apresentam características semelhantes 
independentemente do endereço onde estavam sendo implantadas.
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Capítulo 4 •  Os projetos de 1922-1933

Fonte: Processo nº 193 de 1929 do Acervo APHRP.

(continuação - Figura 125)
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Descortinar um acervo de projetos com a dimensão do APHRP, tendo como objetivo 
contribuir para o debate da historiografia da arquitetura residencial urbana, nos levou por 
caminhos longos e de novas descobertas, acerca não apenas destes desenhos, mas também 
sobre a cidade de Ribeirão Preto e alguns de seus personagens. Claro que diante das múltiplas 
possibilidades que uma pesquisa documental nos oferece, os apontamentos que faremos aqui 
têm o intuito de fechar apenas esta etapa a que nos propusemos, deixando em aberto um vasto 
campo de investigação para trabalhos futuros de pesquisadores que terão subsídios para usufruir 
de toda a sistematização de projetos que foi realizada ao longo destes cinco anos e que será 
doada ao APHRP.

Sob o amparo dos nossos objetivos de pesquisa foi possível mostrar, ao longo de 
toda a argumentação desenvolvida na tese, de que maneira as características arquitetônicas 
estiveram vinculadas aos fatores econômicos e às questões sociais, comprovando a hipótese 
de que, no início do século XX, a arquitetura residencial urbana de Ribeirão Preto coexistiu 
de maneira compatível com o cenário arquitetônico das grandes capitais — em especial, São 
Paulo. Destacamos o aparecimento de novos programas – decorrentes das novas estratégias 
do privado —, as alterações nas implantações — como o afastamento da casa das divisas do 
lote — e inovações no repertório formal — vinculados ao arts and crafts, ao bangalô e ao 
neocolonial —, mesmo sem que houvesse o abandono total dos projetos de linguagem eclética 
que se alteram numa tendência à simplificação e à geometrização sob a influência de diversos 
fatores, como a novidade do art déco, o incremento no processo de industrialização e o uso de 
novos materiais construtivos.

Constatamos que a cidade de Ribeirão Preto revela uma arquitetura que se estende muito 
além do conhecido Quadrilátero Central, do Quarteirão Paulista ou das grandes edificações 
institucionais, detentores até os dias atuais de uma exclusividade na representação simbólica 
da passagem da cidade pelo final do século XIX e início do século XX. Evidenciamos, com o 
estudo da habitação espalhada por todos os bairros da cidade, através das fontes documentais, 
que este período foi muito além de expressões cunhadas como “pequena Paris”, “Belle Époque 
caipira” e “época áurea. A visitação por essas casas, nos coloca diante de evidências que estão 
muito além dos rótulos e dos estilos arquitetônicos e que se impõem como testemunho dos 
personagens que fizeram esse lugar, merecendo estudos e desdobramentos futuros com a 
finalidade de descortinar ainda mais peculiaridades atreladas à construção da cidade de Ribeirão 
Preto.

Ao longo desse percurso foi possível pontuar que o número de solicitações para a 
construção, reforma e ampliação catalogadas no acervo, nos mostrou que a oscilação de altos e 
baixos do mercado da construção civil em Ribeirão Preto acompanhou fatores locais, e também 
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o contexto nacional e internacional. A chegada de indústrias, como a Companhia Antártica 
Paulista e a Companhia Cervejaria Paulista, respectivamente nos anos de 1911 e 1913, nos 
mostram o avanço da industrialização na cidade, fato que contribui para o desenvolvimento do 
comércio e do serviço local, e para a expansão urbana com a formação de bairros operários e 
também com a intensificação da ocupação do Centro, correspondendo a um elevado número 
de projetos aprovados. Na sequência, a cidade sofreria uma queda constante devido a fatores 
externos, com o advento da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e seus desdobramentos 
mundiais, como a epidemia da gripe espanhola, entre 1918 e 1920, que também atingiria a 
cidade, e que vimos como causou o mesmo grau de impacto no ritmo das construções em 
Campinas e São Paulo. Após esse período de crise, a retomada do mercado de construção 
aconteceu a partir de 1922 — dentre os fatores internos para tal, apontamos a inauguração da 
Companhia Eletro-Metalúrgica naquele ano — e se manteve crescente, numa fase de grandes 
atividades construtivas, até os anos 1927 e 1928, principalmente, devido ao bom cenário de 
crescimento econômico não só da cidade, mas de todo país. Entretanto, o próximo abalo estava 
próximo: a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929. Ribeirão Preto então é marcada pela crise 
gerada pelo desinteresse e pela baixa exportação do café nacional. Uma crise que gerou seus 
desdobramentos em consequência de outros conflitos nacionais, como a Revolução de 1930 
e a Revolução Constitucionalista de 1932, que assinalam um período de queda constante na 
aprovação de projetos até o final do nosso recorte temporal em 1933.

A abertura de ruas, arruamentos e divisão em lotes — que também seguiu essa lógica do 
mercado construtivo — nos permitiu entender onde estavam sendo aprovados para a construção 
os projetos habitacionais levantados e, consecutivamente, quais foram os eixos de expansão 
urbana através deste mapeamento. Relacionamos espacialmente a inauguração da Companhia 
Eletro-Metalúrgica com a ocupação da zona Norte, uma vez que no ano de 1923 — um ano após 
a inauguração da indústria —, identificamos a solicitação para abertura da Villa Elisa e, no ano 
seguinte, o requerimento para aprovação da Villa Brasil, ambas nos arredores da indústria, e 
ainda a aprovação da Villa Virgínia, no ano de 1924, nas cercanias da Oficina de Trens e Vagões 
da Mogiana e das indústrias de bebidas Antártica e Paulista. Apontamos que as indústrias de 
pequeno porte, por sua vez, ocuparam, principalmente, o Centro que demonstrou ser a principal 
localidade no somatório de projetos residenciais aprovados e catalogados no acervo de projetos 
do APHRP. Em ambos os períodos do nosso recorte temporal, 1910-1921 e 1922-1933, se 
destacaram no número de casas aprovadas para a construção, juntamente com o Centro, os 
bairros Campos Elíseos e Vila Tibério. Ao mesmo tempo, é destaque nesta sistematização 
a quantidade de novas localidades surgidas nesse período, em todos os eixos da cidade, nos 
apontando ser este o momento inicial de expansão da malha urbana.

A leitura quantitativa dos projetos residenciais nos mostrou algumas características gerais 
deste acervo, como apontamos no capítulo 1, sendo a predominância de edificações de uso 
estritamente residencial, seguidas por aquelas de uso misto, que somadas são o nosso objeto 
de pesquisa e correspondem a 71% do acervo levantado. Ressaltamos que, dentre a hegemonia 
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de desenhos analisados no recorte temporal de 1910 e 1933, identificamos o predomínio de 
solicitação para novas construções — em detrimento a reformas e ampliações — nos bairros 
Centro, Campos Elíseos e Vila Tibério – em ordem de volume decrescente – nos quais se 
destacam os proprietários Jarbas de Alcântara, Pedro Giroto, Antônio Nifossi e Joaquim Dias 
Tavares com projetos com as seguintes características gerais: tipologia da casa popular com 
volumetria térrea e implantação solta no lote. Nossa sistematização nos possibilitou afirmar 
ainda que essa arquitetura apresenta singularidades distintas nos dois períodos do recorte 
temporal, 1910-1921 e 1922-1933, sendo que no primeiro período o predomínio era de casas de 
padrão médio, e projetos com 1 recuo lateral ou geminados, e, posteriormente, no segundo, com 
o aumento de projetos de casas populares e de implantação solta no lote de maneira significativa, 
essas acabaram por se mostrar em maior número durante todo o recorte temporal.

Por sua vez, a identificação das assinaturas nos processos residenciais levantados no acervo 
de Obras Particulares do APHRP nos permitiu conhecer — e reconhecer — 143 profissionais 
atuantes em Ribeirão Preto do período, que assinavam a autoria de projeto e/ou responsabilidade 
de obra como engenheiros, arquitetos, construtores e desenhistas, com destaque para quinze 
nomes que representaram em nossa sistematização 60% dos desenhos levantados. Essa listagem 
foi complementada com a consulta de outras documentações do acervo, e de outros acervos, 
como vimos no capítulo 2, que teve como desdobramento o objetivo de compreender o perfil 
destes profissionais, e ainda entender o panorama do campo profissional daquele momento. 
Desta maneira, os registros oficiais do CREA, somados a publicações, como o Boletim do 
Instituto de Engenharia e, ainda, a análises obtidas com autores, como Ficher e Pareto Júnior, 
nos possibilitaram entender quais foram as instituições de formação no período e como estes 
profissionais eram registrados pelo órgão, após o início de sua atuação — sob as exigências 
do Decreto Federal n. 23.569, de 11 de dezembro de 1933 — esforço esse que resultou na 
identificação de três grupos profissionais na cidade, os titulados pela Escola Politécnica, os 
licenciados imigrantes e os licenciados nascidos no Brasil. Apontamos também, comparando 
os projetos do acervo do APHRP com a documentação primária do acervo do CREA, que 
todos os profissionais que assinavam como arquitetos tiveram seus registros oficializados pelo 
CREA como projetista-construtor, nos evidenciando que a “autopromoção”, de fato, acontecia 
na cidade.

Ao observar as assinaturas dos processos levantados, identificamos quatro engenheiros da 
Escola Politécnica — Mário de Salles Souto, Antônio Soares Romêo, Dário Cordovil Guedes 
e Leandro Dupré —, dezoito profissionais imigrantes que, com exceção de um espanhol e um 
português, eram todos de origem italiana — dos quais destacamos Baudílio Domingues, Carlos 
Barberi, Nicolau Terreri, Pedro Girotto, Raphael Schettini e Vicente LoGiudice — e ainda 
quatro licenciados como “projetista-construtor” —, sendo Alexandre Setti, Antônio Terreri 
e Cícero Martins Brandão. A despeito do predomínio de profissionais imigrantes italianos, 
vimos que a presença do espanhol Baudílio Domingues se destacou em relação aos demais 
e que, junto a nomes ainda desconhecidos até o momento, se mostram de grande importância 
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para a historiografia da construção da cidade. Além disso, vimos que, para além de questões 
como nacionalidade, titulação e formação — que nos evidenciam a riqueza da miscigenação 
cultural —, estavam profissionais que foram atores responsáveis pela produção da paisagem 
urbana — ou parte dela — daquele período. Ressaltamos que as entrelinhas documentais ainda 
escondem o anonimato de muitos outros braços que construíram a cidade. Essa foi a história 
que descortinamos através dos processos arquivados no acervo de Obras Particulares do 
APHRP e com o auxílio de outras documentações. Que futuramente venham outras e se somem 
a essa, contribuindo para compor uma historiografia plurifacetada e cada vez mais inclusiva da 
arquitetura das nossas cidades brasileiras.

Nas análises projetuais do período entre 1910 e 1921, o estudo da legislação, inicialmente 
nos Códigos de Posturas Municipais de 1889 e 1902, nos mostrou em quais pontos a prática 
construtiva — ou pelo menos o que estava sendo aprovado pela municipalidade — seguia, ou 
não, as normativas e averiguamos que houve processos que não cumpriam com as exigências 
que estavam sendo solicitadas. Abertura de vãos em todos os cômodos para a entrada de luz 
natural, recuos nos fundos do lote e outras determinações a respeito da salubridade dos espaços 
habitacionais foram itens que observamos nos processos, no entanto, muitos desenhos não 
cumpriam o solicitado para a licença das edificações e frequentemente apresentavam desenhos 
incompletos e com poucas informações — fato, que embora tenha sido característico durante 
todo o período, apresentou melhora após 1913, ano que Antônio Soares Romeu assume o cargo 
de engenheiro municipal.

Por uma questão metodológica a caracterização das residências aprovadas foi realizada 
através das tipologias programáticas, iniciada pelas casas populares e mínimas, seguindo 
esse primeiro período de 1910 a 1921, onde constatamos uma predominância de casas com 
implantação geminada, sendo poucos os cômodos — o que pressupõe a superposição de 
atividades — e, frequentemente, distribuídos em planta, “encarreirados” e corredor externo para 
acesso aos sanitários e cozinha — principalmente até o ano de 1913 —, formado pelo recuo 
lateral, e feições estéticas de grande diversidade plástica e tendências — incluindo a presença 
de chalés até o ano de 1916 —, vinculadas principalmente ao ecletismo. Constatamos que 
grande parte das casas mínimas e a maioria das casas populares tiveram seus projetos aprovados 
para a construção no Centro e, depois de compararmos os projetos aprovados nesta localidade 
com aqueles para serem construídos nos bairros Vila Tibério e Campos Elíseos, podemos 
afirmar que havia grande proximidade das características arquitetônicas. Esclarecemos que, 
de fato, como afirmamos ao longo do capítulo 3, o Centro abrigava a maior parte das casas de 
classe alta, no entanto, a sistematização proposta por essa pesquisa nos permitiu olhar com mais 
cuidado a cidade deste período, no sentido de evitar leituras homogêneas da arquitetura que 
estava sendo projetada em cada região da cidade; permitindo, assim, perceber a possibilidade 
de existir uma diversidade construtiva com diversas facetas em uma mesma localidade. 
Portanto, as casas de classe média e alta, deste período entre 1910 e 1921, se diferem em suas 
características arquitetônicas das populares e mínimas, a começar pela implantação, de maior 



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

319

Considerações finais

frequência com 2 recuos laterais, pelos seus programas extensos — em projetos que chegaram 
a ser nomeados de “Villas” e “palacetes” em clara referência à habitação europeia –, por vezes 
organizados ao redor de uma “sala-praça”, ou através de corredores de circulação, que começam 
a aparecer pontualmente em alguns projetos, e de fachadas que gradativamente abandonam as 
ornamentações ecléticas classicizantes e historicistas, admitindo muitas vezes ornatos florais 
do art nouveau e mostrando a tendência à geometrização e à racionalização dos ornatos, em 
uma mudança de linguagem que acompanhou os movimentos internacionais, como o art déco 
e o sezessione. Sobre a questão estética, apontamos ainda a aprovação em 1921 da primeira 
casa com elementos característicos do neocolonial, sinalizando a chegada da nova expressão de 
cunho nacionalista gradativamente consolidada a partir de então. Ao nos aprofundarmos sobre 
a localização das casas médias e altas que estavam sendo aprovadas, pudemos verificar que 
a maior parte estava localizada no Centro, mas mostramos que havia muitas casas de padrão 
médio sendo aprovadas para a construção nos bairros Campos Elíseos e Vila Tibério, inclusive 
evidenciando semelhanças em suas características arquitetônicas.

Através do estudo dos 129 projetos de edificações de uso misto, entre os anos 1910 e 
1921, foi possível constatar o exercício de atividades comerciais e de prestação de serviço 
unidas a habitações com características que diferem daquelas edificações de uso exclusivamente 
residencial, encontradas no mesmo período. A começar por uma maior diversidade de tipos de 
implantação que, mesmo ocorrendo o predomínio de edifícios geminados, conta com grande 
número de projetos implantados nas esquinas, usando esse ponto de maior visibilidade da 
quadra para a locação das atividades comerciais. Estes projetos para edificações de uso misto são 
predominantemente aprovados para novas construções, localizados no Centro, de volumetria 
térrea e com o programa da casa de padrão médio, trazendo uma ornamentação simples em 
sua fachada, no entanto, ressaltamos que foi possível observar, ainda, um número expressivo 
de fachadas com ornamentação requintada, em especial nas esquinas, podendo ser um meio de 
usar a arquitetura para promover o negócio.

Ao analisarmos as casas levantadas entre 1922 e 1933, observamos inicialmente a 
repercussão do Código de Posturas Municipal de 1921, onde foi possível constatar que não 
houve grandes alterações nesta legislação municipal em comparação com o então vigente 
Código de 1902, nos levando a acreditar que a melhora na qualidade técnica dos desenhos, após 
1921, talvez seja decorrente da organização e da fiscalização por partes dos órgãos municipais, 
como também do aprimoramento dos profissionais da construção civil, provavelmente devido, 
não apenas à formação profissional, mas também a um mercado mais ativo com a retomada 
econômica do pós-guerra. Voltando à legislação, destacamos a incipiente preocupação com a 
estética das edificações — com a recomendação genérica de uso dos “estylos modernos” — e a 
obrigatoriedade de água canalizada e esgoto, incluindo a exigência de “banheiro e latrina”. Mas 
vimos que, na prática, foi frequente a aprovação de casas sem banheiro até 1932, mesmo após 
mais de dez anos desta legislação.

No que se refere à caracterização das casas mínima e popular, entre 1922 e 1933, 
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constatamos várias mudanças em relação àquelas aprovadas no período anterior, principalmente 
na implantação, que passa a ser predominantemente solta no lote, e na intenção plástica, com 
fachadas apresentando novos elementos estéticos vinculados ao neocolonial e ao bangalô, 
sinalizando que ambas as características apareceram de maneira sutil antes de 1922. Por essa 
razão, consideramos essa data um momento de ruptura, mesmo com a permanência observada 
principalmente nos projetos ecléticos, embora de menor requinte ornamental e maior simplificação 
e geometrização, até o último ano do recorte temporal. Nesse contexto, observamos algumas 
novidades nos projetos habitacionais, que passam a ser recorrentes após meados da década 
de 1920, como os telhados aparentes, ou seja, sem platibanda, e o aparecimento de pequenos 
alpendres frontais que são viabilizados pela implantação solta no lote. Quanto à localização 
destes projetos, apontamos maior concentração de casas mínimas no bairro Vila Tibério, e de 
casas populares nos Campos Elíseos, nos indicando o possível crescimento dessas tipologias 
nesses locais em relação ao Centro. Pudemos perceber também que estes projetos assinalam 
semelhanças dentro de uma mesma tipologia, apresentando apenas diferenças sutis em especial 
naqueles processos aprovados para o Centro, desse modo, contabilizamos as primeiras casas 
mínimas e populares soltas no lote e, posteriormente, maior uso de platibandas com ornamentos 
simples e com linhas geométricas.

O estudo das vilas operárias e das casas construídas em série, identificadas entre 1922 e 
1933, também fez parte das análises da nossa tese. Foi possível apontar o crescente número de 
aprovação destes projetos após 1922, encontrando processos que contabilizam até 28 unidades 
habitacionais. As características mais frequentes nestes projetos foram a implantação geminada 
duas a duas na tipologia da casa popular, localizada predominantemente no Centro, fachadas 
simples, de pouca — ou nenhuma — ornamentação e, frequentemente, sem o uso de platibanda, 
portanto, se diferenciando das casas de lote único pelo escasso uso de elementos do bangalô e 
do neocolonial. 

As casas de padrão médio, no período entre 1922 e 1933, se destacam pela grande 
variedade de suas características arquitetônicas, se assemelhando, por vezes, àquelas de 
tipologia popular — preservando apenas a diferença de ter as duas salas de jantar e estar — e, 
por vezes, se aproximando daquelas de padrão alto — no entanto, sem apresentarem o escritório 
e outros cômodos de uso diversificado em seu programa. De maneira geral, estas casas que estão 
localizadas majoritariamente no Centro trouxeram as mesmas modificações das casas mínimas 
e populares do período, se caracterizando pelo predomínio da implantação solta no lote, e pela 
maior presença de características do bangalô e do neocolonial — deixando de lado cada vez 
mais a ornamentação eclética, impulsionada pela tendência de limpeza e geometrização dos 
ornamentos, em uma crescente opção por outras vertentes estilísticas. Embora os projetos de 
casas de padrão médio aprovados para serem construídos no Centro sejam de grande semelhança 
com aqueles projetados para os bairros Campos Elíseos e Vila Tibério, constatamos que as 
fachadas identificadas com as novas vertentes estilísticas se iniciam e se concentram nestes 
bairros, enquanto o Centro assegura a maior concentração de projetos com uso de platibanda.
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O período entre 1922 e 1933 foi o trecho com maior quantidade de casas de padrão 
alto e palacetes, em especial até o ano de 1928. Naquelas casas de padrão alto, podemos 
afirmar a predominância da implantação solta no lote — embora ainda seja possível observar 
a existência de outras soluções, como aquelas construídas no alinhamento da rua com recuos 
laterais, e ainda geminadas —, os programas extensos que não permitem a sobreposição de 
usos e assinalam a separação dos papeis feminino e masculino, e a volumetria assobradada 
quase se igualando quantitativamente à térrea, permitindo um maior dimensionamento desta, 
e localização majoritariamente no Centro. Afirmamos que estas transformações, pelas quais 
passaram as casas de classes altas ribeirão-pretanas, foram no sentido de as adaptarem às novas 
maneiras de morar do modo de vida burguês, organizando e compartimentando os espaços 
de acordo com seus usos. Averiguamos que nos palacetes estas características se intensificam 
com a implantação sempre solta no lote, os programas extensos adotando cômodos específicos 
para cada uso, o que verdadeiramente distingue esta tipologia programática das demais, e a 
volumetria majoritariamente assobradada.

Nas tipologias deste período de 1922 a 1933, em função da implantação solta no lote e 
de maior rigor na apresentação dos projetos, que nos permitiu analisar não apenas a fachada 
frontal, observamos de que maneira as intenções plásticas receberam elementos do bangalô e 
do neocolonial — incluindo aqui aqueles vinculados ao neocolonial simplificado, neocolonial 
luso-brasileiro e missões — que tiveram início com projetos assinados por Antônio Soares 
Romeu e Dário Cordovil Guedes nos palacetes, e ainda aqueles com tendência à simplificação 
e à geometrização da ornamentação, filiados ao art déco e ao art nouveau – fato que, como 
vimos, ocorreu de maneira semelhante na cidade de São Paulo, trazendo para o interior do 
estado análises que, até o momento, se concentram na capital paulista.

Nossas considerações acerca do período entre 1922 e 1933 se encerram sob análise das 
edificações de uso misto, onde foi possível averiguar a predominância de projetos para novas 
edificações, embora a pesquisa tenha levantado um grande número destes processos aprovados 
para ampliação e reformas, se comparado àqueles de uso exclusivamente residencial. Nossa 
análise nos permitiu constatar que as principais características destes projetos são a implantação, 
predominante no alinhamento das esquinas, e o uso de ornamentação eclética, incluindo 
notadamente as platibandas — apontamos que nestas edificações não localizamos elementos 
do neocolonial, nem do bangalô, como nos projetos exclusivamente de habitações do mesmo 
período — sendo essas características semelhantes nas localidades Centro, Campos Elíseos e 
Vila Tibério — sendo que, embora apresentem uma elevação de processos nos bairros, o Centro 
ainda é o local com maior número.

Finalizando, concluímos que foi objetivo desta tese conhecer e estudar sistematicamente 
as casas ribeirão-pretanas, entre o período de 1910 e 1933, através do acervo de Obras 
Particulares do APHRP, meta que cumprimos ao longo destes quatro capítulos. Ressaltamos 
“pequenas/grandes” conquistas, como o reconhecimento dos profissionais atuantes, que agora 
se tornam personagens da construção da paisagem urbana, a investigação da legislação e de sua 
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repercussão no projetar local, e as análises de projeto da residência urbana de Ribeirão Preto, 
delineando as principais características no que tange à implantação, programa, distribuição 
em planta e intenção plástica. Ao longo de toda a pesquisa, tivemos como respaldo um amplo 
referencial teórico que nos apontou a participação da cidade em um cenário mais amplo, pautado 
frequentemente apenas nas capitais e que, como vimos, nos possibilitou confirmar a hipótese 
proposta e contribuir com a historiografia da cidade.

Desta maneira, revelamos este acervo de projetos, estendendo uma história através da 
leitura proposta. Por ora, fechando uma porta, mas abrindo diversas outras com a intenção de 
sinalizar a importância da pesquisa documental. Desejamos que esta investigação não se encerre. 
Que venham muitas outras histórias — e estórias — que estejam dispostas a ler nas entrelinhas, 
construindo narrativas que valorizem as cidades, seus personagens e as particularidades de sua 
arquitetura residencial, do viver e do morar urbano.
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spéciale des beaux arts. Paris: Libraire de la construction moderne, 1909.
GUIÃO, J. R. O Município e a Cidade de Ribeirão Preto na Comemoração do 1º Centenário 
da Independência Nacional. Almanaque, Ribeirão Preto, 1923. Almanach Illustrado de 
Ribeirão Preto, datado de 1913.
HALL, C. Sweet Home. In: História da Vida Privada. Da Revolução Francesa à Primeira 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.
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Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados do acervo de Obras Particulares do APHRP.
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Fonte: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

350

Apêndice / Anexos

ANEXO 1: Planta de Ribeirão Preto, s.d.. 
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Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP).



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

352

Apêndice / Anexos

ANEXO 3: Planta de Ribeirão Preto, 1925.
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Fonte: Secretaria do Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (SEPLAN).
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Fonte: Secretaria do Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (SEPLAN).

ANEXO 6: Mapa • Vila Formosa
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ANEXO 7:  Mapa • Vila Giroldo 

Fonte: Secretaria do Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (SEPLAN).
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ANEXO 8: Mapa • Vila Gonçalves.

Fonte: Secretaria do Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (SEPLAN).
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ANEXO 9: Mapa • Vila Irene.

Fonte: Secretaria do Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (SEPLAN).
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ANEXO 10: Mapa • Vila Condessa 

Fonte: Secretaria do Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (SEPLAN).
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ANEXO 11: Mapa • Vila Balbina 

Fonte: Secretaria do Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (SEPLAN).
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ANEXO 12: Mapa • Vila Stela.

Fonte: Secretaria do Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (SEPLAN).
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ANEXO 13: Matrícula Antônio Soares Romeu na Escola Politécnica.

Fonte: Arquivo Histórico da Escola Politécnica (AHEP).
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(Continuação - Anexo 13)

Fonte: Arquivo Histórico da Escola Politécnica (AHEP).
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ANEXO 14: Declaração de professor de Antônio Soares Romeu • Escola Politécnica.

Fonte: Arquivo Histórico da Escola Politécnica (AHEP).
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ANEXO 15: Matrícula de Dário Guedes • Escola Politécnica.

Fonte: Arquivo Histórico da Escola Politécnica (AHEP).
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(Continuação - Anexo 15)

Fonte: Arquivo Histórico da Escola Politécnica (AHEP).
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ANEXO 16: Matrícula de Leandro Dupré • Escola Politécnica.

Fonte: Arquivo Histórico da Escola Politécnica (AHEP).
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ANEXO 17: Registro de imigração de Rafael Schettini.

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP).



Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetosIAU-USP

Ana Carolina Gleria Lima

369

Apêndice / Anexos


	 Representação parcial da Tabela Base de Dados.
	 Diagrama das construções em São Paulo no período entre 1901 e 1928.
	 Oscilação no movimento das construções em Campinas entre 1894 e 1934.
	 Gráfico do número de prédios construídos na cidade de Ribeirão Preto entre 1926 e 1933.
	 Planta para a aprovação da Vila Formosa.
	 Mapa base de Ribeirão Preto  em 1949.
	 Mapa do sistema viário de Ribeirão Preto em 1949.
	 Identificação dos requerimentos para abertura de ruas, arruamentos e divisão em lotes.
	 Identificação do crescimento urbano, em especial da construção de habitações, segundo os processos do APHRP entre  1910-1921.
	 Identificação do crescimento urbano, em especial da construção de habitações, segundo os processos do APHRP entre 1922-1933.
	 Mapa Viário Geral da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto em 1975.
	 Esquema de implantação das casas geminadas.
	 Ficha da Secretaria do Serviço de Trânsito — Álvaro da Costa Couto.
	 Frente do Cartão de Imigração de Baudílio Domingues Martinez, emitido pela Secretaria da Segurança Pública, Delegacia Especializada de Estrangeiros.
	 Verso do Cartão de Imigração de Baudilio Domingues Martinez, emitido pela Secretaria da Segurança Pública, Delegacia Especializada de Estrangeiros.
	 Imagens da Praça Independência nº 7 a 15, Santos (1954). Endereço de residência fornecido por Baudílio Domingues em 1940. A edificação no período abrigava um hotel, um restaurante e outras atividades no pavimento térreo.
	 Periódicos com anúncios dos serviços prestados por Carlos Barberi e sua marmoraria.  
	 Ficha da Secretaria do Serviço de Trânsito — Alexandre Setti.
	 Ficha da Secretaria do Serviço de Trânsito — Cícero Martins Brandão.
	 Retrato de Cícero Martins Brandão.
	 Projeto da casa de Domingos Milani • Rua Florêncio de Abreu.
	 Requerimento para a construção da casa de Domingos Milana.
	 Projeto de duas casas de propriedade de Santo Lânia e Irmãos.
	 Projeto de reforma da casa de Antônio Gouvea • Rua Florêncio de Abreu.
	 Projeto da casa de Augusto dos Santos na rua Padre Feijó.
	 Projeto de duas casas de propriedade de Dr.  Bittencourt.
	 Projeto de três casas de propriedade de João Vinci • Rua Amador Bueno.
	 Projeto da casa de Jeremias Vidali • Rua Luiz Barreto.
	 Projeto de duas casas de propriedade de Antônio Gouveia • Rua Florêncio de Abreu.
	 Projeto de duas casas de propriedade de João Pistelli • sem endereço.
	 Projeto da casa de Luiz Sartori • Rua Castro Alves.
	 Projeto de duas casas de propriedade de Pascoal Trigotti • Rua Oswaldo de Faria.
	 Projeto de duas casas de propriedade de Manoel Branco • Rua Rio de Janeiro.
	 Projeto de duas casas de propriedade de Maria F. dos Santos • Rua Minas.
	 Projeto de duas casas de propriedade de José dos Santos • Rua Martinico Prado.
	 Projeto de duas casas de propriedade de Domingos Milani • Rua Sete de Setembro.
	 Projeto de duas casas de propriedade de Antônio Vasani • Rua Rio de Janeiro.
	 Fachada de edificação de Sebastião Palma • Rua Padre Feijó, Vila Tibério.
	 Projeto de casa de Joaquim Serdão • Rua Rui Barbosa, Centro.
	 Projeto da casa de Mario de Assis Moura • Rua Prudente de Moraes.
	 Projeto da casa de Carolina Maciel • Rua da Liberdade.
	 Projeto da casa de Vicente Vigari (sem endereço).
	 Projeto da casa de Augusto Pereira Coelho • Rua Mariana Junqueira.
	 Projeto da casa de Antônio Alves da Costa Ferreira • Rua Mariana Junqueira.
	 Projeto da casa de Antônio Coelho • Rua Amador Bueno.
	 Projeto da casa de Pier Giovanni Spagarro • Rua Rodrigues Alves.
	 Projeto de duas casas de propriedade de Antônio Spanó • Rua Castro Alves.
	 Projeto da casa de Rocha Fragosso • Rua São Sebastião.
	 Projeto da casa de Vicente LoGiudice • Rua São Sebastião.
	 Projeto da casa de Dr. De Cenzo (sem endereço).
	 Projeto da casa de José Andreotti • Rua Visconde do Rio Branco.
	 Projeto da casa de Amélia da Silva e José Ribeiro • Rua Castro Alves.
	 Projeto da casa de Roque Bianchi • Rua Sergipe.
	 Projeto de três edificações de uso misto, e duas casas de propriedade de Vicente LoGiudice nas ruas Saldanha Marinho e rua do Comércio.
	 Projeto de duas edificações de uso misto de propriedade de Beniamino Dacanal •  Rua Luiz da Cunha.
	 Projeto de duas edificações de uso misto de propriedade de Felicio Assis de Moraes • Rua Saldanha Marinho. 
	 Projeto de edificação de uso misto, e uma casa de propriedade de Ricardo Galvani • Rua Antártica . 
	 Projeto de edificação de uso misto, propriedade de Antônio Bertocco e Irmão • Rua Saldanha Marinho.
	 Projeto de edificação de uso misto, propriedade da Banca Francese e Ittaliana • Rua Álvares Cabral.
	 Projeto de edificação de uso misto, e uma casa de propriedade da José Venduscolo • Rua Rio de Janeiro.
	 Projeto de edificação de uso misto, propriedade de Basílio Trancoso • Rua Padre Feijó.
	 Projeto de casa de José Gomes Barão • Rua Campos Sales.
	 Projeto de oito casas de propriedade de João Leoncio da Penha • Rua São Paulo.
	 Projeto da casa de Diogo Lopes • Rua Japão. 
	 Projeto da casa de João Ramos • Rua Dr. Loyola.
	 Projeto da casa de Batista Gratony • Rua Cel. Luiz da Cunha.
	 Projeto da casa de Josepe Palocci • Rua São Paulo.
	 Projeto da casa de Paulino Soares • Rua Prudente de Moraes.
	 Projeto da casa de Ângelo Salalina • Rua Martinico Prado.
	 Projeto das casas de propriedade de Audio Tiraboschi • Rua Martinico Prado.
	 Projeto das casas de propriedade de Damascio Garzonna • Rua Luiz P.Barreto.
	 Projeto das casas de propriedade de Francisco de Leo • Rua Floriano Peixoto.
	 Projeto da casa de Miguel Megedus • Rua Padre Euclides.
	 Projeto da casa de Leonor Murari • Rua Tibiriçá.
	 Projeto da casa de Máximo Leite • Rua Gonçalves Dias.
	 Projeto da casa de Ercole Morra • Rua Padre Euclides.
	 Projeto de vila com 15 casas de propriedade de E. J. Moreira • Rua Prudente de Moraes.
	 Projeto de vila com 17 casas de propriedade de Adolpho Serra • Rua São José.
	 Projeto de 10 casas de propriedade do Asylo Padre Euclides • Rua Luiz Barreto.
	 Projeto complementar de 10 casas de propriedade do Asylo Padre Euclides • Rua Luiz Barreto.
	 Projeto de sete casas de propriedade da Cervejaria Paulista • Rua Visconde do Rio Branco.
	 Projeto de vila com oito casas sem indicação de propriedade • Rua Florêncio de Abreu.
	 Projeto de cinco casas de propriedade de Alvaro Cayres Pinto • Rua Gonçalves Dias.
	 Projeto de duas casas de propriedade de Altino Campos • Rua Américo Brasiliense.
	 Projeto da casa de Edgar Shalders • Rua Sete de Setembro.
	 Projeto da casa de Renato Barilari • Rua Duque de Caxias.
	Projeto da casa de João Francisco • Rua General Osório.
	 Projeto da casa de Altino Campos Corrêa • Rua Américo Brasiliense.
	 Projeto da casa de Antônio Gir • Rua Padre Euclides.
	 Projeto da casa de João Pontin • Rua dos Italianos.
	 Projeto da casa de Anna de Lucca Costa • Rua Américo Brasiliense.
	 Projeto da casa de Carlos Morelli • Rua Amazonas.
	 Projeto da casa de Fortunato Berlini • Rua Santos Dumont.
	 Projeto da casa de Ítalo Pela • Rua Florêncio de Abreu.
	 Projeto da casa de Asylo Padre Euclides • Rua Luiz P.Barreto.
	 Projeto da casa de Arthur Neves • Rua Aurora.
	 Projeto da casa de Guilherme Faim • Rua Rodrigues Alves.
	 Projeto da casa sem identificação de proprietário • Rua Amador Bueno.
	 Projeto de duas casas de propriedade de Bento Arruda • Rua Cerqueira César.
	 Projeto da casa de Lauro Ribeiro • Rua Prudente de Moraes.
	 Projeto da casa de Antônio Soares Romeu • Rua Américo Brasiliense.
	  Projeto da casa de Godofredo Carvalho • Rua Florêncio de Abreu.
	 Projeto da casa de Salvador Dalia • Rua Florêncio de Abreu.
	 Projeto da casa de Francisco Osielewiez • Rua Álvares Cabral.
	 Projeto da casa de Américo Batista • Rua Lafaiete.
	 Fachada lateral da casa de Américo Batista
	 Projeto casa de Manoel Junqueira • Rua Tibiriçá
	 Detalhamento do projeto casa de Manoel Junqueira • Rua Tibiriçá.
	 Projeto da casa de José de Cunha Junqueira • Praça Treze de Maio.
	 Fachada lateral da edificação de propriedade de Joaquina Evarista Meirelles e Joaquim Machado de Souza • Rua Tibiriçá, 776.
	 Projeto da casa de Mario Fiori • Rua Campos Sales.
	 Fachadas da casa de Mario Fiori • Rua Campos Sales.
	 Fachada da casa de Emílio Moço • Avenida Independência.
	 Fachada da casa de Álvaro Cayres Pinto • Rua Cerqueira César.
	 Projeto de uso misto de propriedade de José Codonho • Rua Mariana Junqueira.
	 Projeto de uso misto de propriedade de José Buischi • Rua Martinico Prado.
	 Projeto de uso misto de propriedade de Pedro Leite • Rua General Osório.
	 Projeto de uso misto de propriedade de Joaquina Paredes • Av. Luiz da Cunha.
	 Projeto de uso misto de propriedade de Armindo Barbosa • Rua Américo Brasiliense.
	 Projeto de uso misto de propriedade de Francisco Spanó • Rua José Bonifácio.
	 Projeto de uso misto de propriedade de Miguel Guazeli • Rua Major de Carvalho.
	 Gráfico comparativo entre o número de solicitações para construção, reforma e ampliação catalogadas no Acervo de Obras Partticulares do APHRP e movimento de obras do Relattório da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto de 1938.
	  Relação Quantitativa.
	 Uso dos projetos levantados.
	 Proprietários com maior número de processos residenciais aprovados (1910-1933).
	 Implantação por ano.
	 Tipologia programática dos projetos levantados.
	 Tipologia programática por ano.
	Critérios para a análise de categorização das tipologias programáticas.
	 Critérios para a análise de categorização da intenção plástica.
	 Requerimentos com parecer favorável para a aprovação de planta para a abertura de ruas, arruamentos e divisão em lotes, entre 1920-1925.
	 Listagem e compilação de dados dos requerimentos de aprovação de planta para a abertura de ruas, arruamentos e divisão em lotes, na CMRP entre 1922-1931.
	Listagem das pequenas indústrias de Ribeirão Preto entre 1910 – 1930 com mais de quinze  operários.
	Profissionais contribuintes registrados nos livros de Impostos sobre Comércio, Indústria, Profissões e Produção de Café pela Câmara Municipal.
	 Relação emitida pela Prefeitura Municipal dos profissionais contribuintes de imposto para o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).
	Registro de profissionais no CREA que tiveram sua carteira expedida até 1938.
	 Profissionais imigrantes identificados atuantes em Ribeirão Preto entre  1911-1933.
	 Comparativo entre o número de solicitações para construção, reforma e ampliação catalogadas no Acervo de Obras Partticulares do APHRP e movimento de obras dos Relattórios da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
	 Prédios existentes em Ribeirão Preto entre 1920-1922.
	 Número de processos categorizados por localidade entre 1910-1921.
	 Número de processos categorizados por localidade entre 1922-1933.
	 Tipo de solicitação dos projetos aprovados.
	 Tipo de solicitação dos projetos aprovados.
	 Cruzamento de dados: Tipologia programática e implantação.
	 Cruzamento de dados: Bairro e tipologia programática.
	 Profissionais mais atuantes em Ribeirão Preto entre 1910 e 1933, segundo número de processos identificados no acervo de Obras Partticulares do APHRP.
	 Relação dos licenciados de acordo com o Decreto Federal n. 23.569 (Art. 3º e 5º), classificados segundo a profissão até dezembro de 1936, pelo CREA.
	 Relação de profissionais diplomados de acordo com o Decreto Federal n. 23.569 (Art. 1º e 4º), classificados segundo as Escolas até dezembro de 1936, pelo CREA.
	 Cruzamento de dados: profissional e tipologia programática.
	 Cruzamento de dados: profissional e bairros.
	 Casas mínimas e casas populares por bairro entre 1910-1921
	 Casas de padrão médio, alto e palacetes por bairro entre 1910-1921.
	 Casa mínima e casa popular por bairro entre 1922-1933.
	 Número de lotes nos processos de vilas operárias e casas construídas  em série no período entre 1922 e 1933.
	 Casas de padrão médio por bairro entre 1922-1933.
	Introdução
	Capítulo 1.  Arquitetura residencial através do acervo de Obras Particulares
	1.1 Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP) como fonte documental
	1.2  Metodologia de pesquisa
	1.2.1  Levantamento
	1.2.2  Sistematização
	1.2.3  Análise

	1.3  Análise quantitativa da cidade aprovada pela Câmara Municipal e arquivada pelo APHRP
	1.3.1  Cidade arquivada pelo APHRP
	1.3.2  Aprovação de processos
	1.3.2.1 Indicador da atividade construtiva no período
	1.3.2.1 Eixos de crescimento urbano segundo a aprovação de processos residenciais

	1.3.3  Características dos projetos arquivados pelo APHRP

	Capítulo 2. Os profissionais atuantes na cidade
	2.1  Assinaturas identificadas no APHRP
	2.2  Licenciados ou diplomados? Os registros oficiais do CREA
	2.3  Os titulados pela Escola Politécnica
	2.4  Construtores e projetistas imigrantes
	2.5  Os profissionais licenciados nacionais 
	2.6  Leituras quantitativas sobre os profissionais identificados
	2.7  De assinaturas à personagem da cidade: considerações acerca deste capítulo
	Capítulo 3. A década de 1910-1921
	3.1  Legislação urbana e edilícia até a segunda década do século XX
	3.2  Caracterização das residências aprovadas
	3.2.1  Casas populares e mínimas
	3.2.2  Casas da classe média e alta
	3.2.3.  Edificações de uso misto

	Capítulo 4. Os projetos de 1922-1933
	4.1.  Repercussões do Código de 1921
	4.2 Caracterização das residências aprovadas
	4.2.1 Casas mínimas e populares
	4.2.2  Vilas operárias e casas construídas em série
	4.2.3  Casas de padrão médio
	4.2.4  Casas de padrão alto e palacetes
	4.2.5.  Edificações de uso misto

	Considerações finais
	Referências
	Apêndice / Anexos

