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Resumo
FERREIRA, Fernando Gobbo. Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980): discussão sobre uma produção moderna através de uma perspectiva
urbana. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

No século XIX, a cidade de Ribeirão Preto (distante 314 kilometros de São Paulo) concentrou riqueza com as lavouras de café, sendo
cenário de arquiteturas que em nada deviam ao de outras cidades importantes no interior do Estado de São Paulo. São poucos
os exemplares de casarões e palacetes que restaram na cidade, porém, devidamente tombados ou em processo para garantir
seu legado. A preservação de tais arquiteturas está constantemente em foco na mídia, conscientizando a população sobre sua
importância. A preservação da arquitetura de Ribeirão Preto, não recebe a mesma atenção quando focamos na produção de
residências modernas, do início da segunda metade do século XX, cobrindo as décadas de 1950, 1960 e 1970. Esta dissertação
se apoia no levantamento, discussão e questionamento da preservação dessas obras, através de suas representações: registros
fotográficos, entrevistas com arquitetos e moradores, projetos de aprovação na prefeitura do município e bibliografia. Caminhando
pela cidade nos dias atuais, encontramos bairros com arquiteturas residenciais que ainda conservam suas características originais.
Essas casas são de autoria dos primeiros profissionais arquitetos da cidade, em bairros, no princípio, estritamente residenciais. Um
exemplo dentro dessa produção, são as primeiras casas projetadas pelos arquitetos Cássio Pinheiro Gonçalves e Ijair Cunha,
formados nas primeiras turmas da FAU Mackenzie (1950) e FAUUSP (1952), que ditam relações diferentes entre o público e privado,
casas em consonância com uma vanguarda de projetos residenciais modernos produzidos na época, principalmente na cidade de
São Paulo, cujos sistemas construtivos, relações com o entorno e plasticidade estavam em conflito com os padrões arquitetônicos
de seu tempo. Em Ribeirão Preto, nos bairros Jardim Sumaré e Alto da Boa Vista essas arquiteturas residenciais projetadas por
jovens urbanistas, persistem como memória de uma cidade possível, idealizada, que não se consolidou. Hoje, essas casas passam
despercebidas ao olhar rotineiro de quem cruza esses bairros, cada vez mais ocupados por edifícios comerciais que descaracterizam
suas conformações de outrora. Quando essas residências começam a ser demolidas, cabe ao levantamento fotográfico, apoiado
pela rede social Arquigrafia, planejado e registrado sempre da perspectiva de quem observa essas arquiteturas da rua, garantir que
esse legado possa ser preservado. Um primeiro levantamento geral, criando o escopo dessa produção nunca antes divulgada, é o
primeiro passo de um modelo de levantamento que poderia ser replicado, que garantiria um banco de dados de representações
de projetos arquitetônicos, na figura da rede social Arquigrafia, para futuros estudos e entendimento do real escopo da produção
arquitetônica modernista brasileira, além da arquitetura “oficial”. Como são projetos pouco divulgados, sua exposição, através
de documentos originais, fotografias e desenhos, bem como de registros orais das pessoas envolvidas em suas construções,
contribui para a história da arquitetura brasileira, para a construção de conhecimento sobre projeto, representação, e imaginário
urbano moderno no Brasil. Sendo a residência unifamiliar o programa mais comum em nossas cidades, seu estudo contribui para o
esclarecimento dos caminhos que levaram nossa profissão a seu atual papel na produção da paisagem urbana contemporânea.
Palavras chave: Ribeirão Preto, Residências, Arquitetura Moderna
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Abstract
FERREIRA, Fernando Gobbo. Dwellings in Ribeirão Preto (1955 to 1980): a modern production’s discussion through an urban perspective. Dissertation
(Masters) - Faculty of Architecture and Urbanism, University of São Paulo, São Paulo, 2017.

In the XIX century, the city of Ribeirão Preto (314 kilometers from São Paulo) gathered wealth within Coffee agriculture crop,
establishing a peculiar architectural basis compared to other important cities in the São Paulo State. That are only a few dwellings
and “palacetes” that remain in the city, nevertheless rightly preserved or in the process to guarantee it’s legacy. The preservation of
such pieces of architecture is constantly in the media’s focus, raising the population awareness about its importance. Even though
the preservation of Ribeirão Preto’s modern residential architecture from the 1950’s, 1960’s and 1970’s decades has not been given
the deserved importance. This dissertation is supported by a discussion and questioning about the preservation of such production
through its representations: photographs, interviews with architects and dwellers, approval projects in the city hall and bibliography.
Walking by the city, one can find neighborhoods with dwellings that still preserve their original characteristics. The prime architects
to work in the city, in strictly residential neighborhoods, author these dwellings. Good examples are the dwellings designed by the
architects Cássio Pinheiro Gonçalves and Ijair Cunha, graduated in the first classes of Architecture and Urbanism in the Mackenzie
Presbyterian University (1950) and the University of São Paulo (1952), which dictated different relations with public and private spaces,
projects in consonance with the Avant-garde modern architecture designs produced in that period of time, mainly in the city of São
Paulo, whose constructive systems, relation with the surroundings and aesthetic were in conflict with the architectural patterns of
it’s time. In Ribeirão Preto, in Jardim Sumaré and Alto da Boa Vista neighborhoods, these architecture dwellings designed by young
urbanists, persist as a memory of an idealized city that has not consolidate itself. Nowadays, these houses are unnoticed to the
population’s sight, in neighborhoods that are occupied by commercial buildings that demeanor the original residential landscape.
Once these dwellings begin to be demolished, photographic registers, backed up by the collaborative social media Arquigrafia,
planned always by a street view perspective, guarantee that this legacy can be preserved. A general research creating a scope
of this never yet disclosed architectural production, is the first step to a research model that can be replicated, that guarantees a
representation databank of architectural design such as the social media Arquigrafia, to future studies of the real scope of such
Brazilian modern architectural production, beyond the “official” architecture. The disclosure of original documents, photographs
and drawings, as well as oral registers of people involved in its constructions, contribute to the modern architecture history, to the
construction of knowledge about project, representation and modern urban imaginary in Brazil. The single-family dwellings are the
most common architectural program in the cities and its studies clarify one of the architectural professional paths and its current role
into the contemporary urban landscape.
Keywords: Ribeirão Preto, Dwellings, Modern Architecture
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1 - Introdução:
Uma breve história da Arquitetura
residencial em Ribeirão Preto
(ou a cidade que poderia ter sido, mas não foi)

17
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Desde 1860, aproximadamente, o aglomerado urbano,
que passou de freguesia a vila (Vila de São Sebastião do
Ribeirão Preto) havia sido foco de interesse de agricultores,
interessados em encontrar novas terras para plantar café,
após o esgotamento das terras do Vale do Paraíba (Calil,
2003; p.56)1. Em 1880, a futura cidade já era o maior produtor
de café do nordeste do estado de São Paulo. Em fins do
século XIX, em 1889, Ribeirão Preto é elevada à posição
de cidade (Imagem 001).
Com população estimada em 674.405 habitantes, IDH
de 0,800 e Renda per Capita em R$ 1551,20 (IBGE, 2016),
o município de Ribeirão Preto, localizado no nordeste do
estado de São Paulo, distante cerca de 314 km da capital,
é a principal cidade de sua região (Imagem 002). A Ribeirão
Preto atual deve muito às direções que o crescimento
urbano tomou em meados da década de 1950, na definição
de seus vetores de crescimento urbano. A verticalização
do quadrilátero central, delimitado pelas avenidas Nove
de Julho, Independência, Gerônimo Gonçalves e Francisco
Junqueira, e o decorrente estabelecimento de um eixo
de crescimento sul (ver Mapa 1, página 21), mantido até
o presente, propiciaram o surgimento de loteamentos
estritamente residenciais que atraíram, e ainda atraem,
uma população de nível socioeconômico elevado, com
capital privado para investir na construção civil. Hoje,
fora dos condomínios fechados, o cidadão tem apenas

Imagem 001: Rua General Osório, conhecida como Rua da Estação. Vista a
partir da Estação da Cia. Mogiana. Em primeiro plano, grupo de vendedores
ambulantes, à médio plano ponte sobre o ribeirão Preto e, no fundo, vista de
edificações. Fonte: Arquivo Histórico de Ribeirão Preto (1903).

1. A ordem cronológica dos fatos relatados, do desenvolvimento urbano da
cidade, aqui resumido, toma como base principal a dissertação de mestrado
de Ozório Calil Jr., intitulada “O Centro de Ribeirão Preto: os processos de
expansão e setorização” (São Carlos, 2003).

Imagem 002: Mapa de mesorregiões do estado de São Paulo. Fonte: (http://
www.mapasparacolorir.com.br/mapa-estado-sao- -paulo.php) acesso em ago.
2014. Representação do município em vermelho acrescentada pelo autor.
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a referência daquilo que observa: um universo oculto e
a sobreposição de uma cidade de singularidades (fora
dos muros) por uma cidade que se torna cada vez mais
homogênea (murada). Se hoje os loteamentos construídos
nesse eixo sul são fechados, gerando espaços urbanos
fragmentados e vigiados, o mesmo não pode ser dito do
projeto dos bairros contíguos à área central (Imagem 003)
durante o início da segunda metade do século XX.
Embora o investimento público e privado sempre
tenha sido mais destacado na zona sul do que nas outras
zonas do município, não é apenas do ponto de vista do
planejamento urbano que se distinguem essas regiões.
No que diz respeito à arquitetura residencial, a zona sul
de Ribeirão Preto possui uma rica história, representada
por exemplos construídos, e demolidos, que não apenas
evidenciam clara sincronia com discussões teóricas da
arquitetura moderna2 do século XX, mas também ativa
construção de um imaginário urbano.
Como pode ser visto no Mapa 1, a região ocupada pelo
perímetro urbano, em fins do século XIX, diz respeito: à área
de várzea do Ribeirão Preto; toda a região conhecida como
“Quadrilátero Central”; a região norte e nordeste contígua
à central, conhecida como Núcleo Senador Antônio Prado
e o bairro Santa Cruz do José Jacques, afastado em 6 km

Imagem 003: Vista aérea de Ribeirão Preto. A fotografia mostra a verticalização
do chamado “Quadrilátero Central”, delimitado pelas quatro avenidas: Nove
de Julho (sul), Gerônimo Gonçalves (oeste), Francisco Junqueira (norte) e
Independência (leste). Fonte: Arquivo Histórico de Ribeirão Preto (1992).

2. Dada a abrangência do termo, para essa pesquisa compreendo que
arquitetura moderna é o movimento que teve início no século XX, e se
difundiu no Brasil a partir da obra de arquitetos como Frank Lloyd Wright,
Mies van der Rohe e, principalmente, Le Corbusier, cuja influência na obra
dos arquitetos cariocas em torno da figura de Lucio Costa teve grande
importância, culminando na colaboração desse grupo no projeto do Palácio
Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, em 1945.
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Mapa 1: Mapa da área do município de Ribeirão Preto, fins do Século XIX. Fonte:
Arquivo Histórico de Ribeirão Preto, modificado pelo autor.
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do núcleo urbano.
A região do Núcleo Senador Antônio Prado, referente
a uma área de 589 alqueires, com lotes de 10 hectares,
financiados aos imigrantes, foi depois dividida em uma
série de loteamentos, no início do século XX, tornando-se
vetor de crescimento norte e nordeste da cidade. Devido
à sua ocupação por uma população assalariada e de
baixa renda, em sua maioria, os bairros frutos desse núcleo
urbano (Jardim Paulista, Campos Elísios, Ipiranga, dentre
muitos outros) apresentavam uma arquitetura residencial
diferente da região central e do eixo de crescimento sul, por
ter sido construída pela própria população, ou por mestres
de obras, pedreiros, na maioria das vezes sem a ajuda de
um profissional com formação de nível acadêmico superior.
Essa diferença arquitetônica residencial, pode ser
verificada ainda hoje, quando se passeia por esses antigos
bairros. Enquanto as zonas norte e nordeste, habitadas
inicialmente pelos imigrantes, apresentam casas de
características homogêneas, parecidas entre si, as casas
localizadas na área central, habitadas pelos fazendeiros e
comerciantes, se destacam individualmente no entorno,
apresentando requinte construtivo e variedade de
formas. Mesmo a escala de tais residências é diferente da
simplicidade das casas dos imigrantes. O poder financeiro
e cultural de tais proprietários no centro da cidade, os
colocavam em posição privilegiada, podendo contar com
profissionais de projeto, engenheiros arquitetos, e mão de
obra civil numerosa (Imagem 004).
A população da cidade ocupava três tipologias de
arquitetura residencial distintas: a casa rural conjugada a
uma casa urbana, a casa urbana estritamente residencial,

Imagem 004: Palacete Camilo de Mattos visto da Praça XV. Residências que se
destacam individualmente. Fonte: Arquivo Histórico de Ribeirão Preto (1922/1930)

Imagem 005: Casa sede da Fazenda Monte Alegre, de propriedade do imigrante
alemão Francisco Schmidt, atual Museu do Café. Fonte: Arquivo Histórico de
Ribeirão Preto (1940/1950).
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sem ligação com uma morada na fazenda, e uma casa
com uso comercial conjugado em sobrado (com térreo
ocupado por loja e pavimento superior por moradia). A
população das zonas norte e nordeste residia, muitas vezes,
em condições precárias, trabalhando muito e usufruindo
de pouco lazer. A população de maior poder financeiro da
área central , frequentemente, residia em duas casas: uma
na fazenda e outra na cidade3. Tal situação de duplicidade
residencial se refletia na estética de tais moradas, como
arquiteturas que pretendiam simbolizar poder e riqueza. A
casa na cidade, no entanto, se fazia pública e apresentava
a todos essa condição privada, como estética e paisagem
urbanística (Imagem 005 e 006).
Não existem muitas fotografias dos casarões e poucos
palacetes que serviam como residência dessa população
de nível socioeconômico destacado, no centro de Ribeirão
Preto no início do século XX, poucos exemplares dessas
arquiteturas podem ser encontradas ainda hoje, em estados
variados de conservação (Imagens 008, 009 e 010, página
24). Ao longo das primeiras décadas do século passado,
muitas dessas casas foram demolidas, devido ao processo
de verticalização e especulação imobiliária, ou reformadas
e transformadas para outros usos (Imagem 007 e Mapa 2).
Até a década de 1920, Ribeirão Preto cresceu muito,
chegando ao ponto de, em 1919, ser a única cidade do
interior paulista a possuir uma Câmara de Compensação
de Cheques, além de um grande número de agências

Imagem 006: Detalhe da escada do Palacete Martinico Prado. É possível
observar o nível de requinte e complexidade da execução dos detalhes
arquitetônicos da residência, símbolo de poder e riqueza. Fonte: Arquivo
Histórico de Ribeirão Preto (1935).

Imagem 007: Palacete da família Innecchi (esquerda) e Sede da Sociedade
Recreativa (Direita) A partir de 1955, o palacete Innecchi passou a ser utilizada
como a sede da Faculdade de Enfermagem de Ribeirão Preto. Foi demolido
em 1969, para dar lugar a uma agência bancária. Fonte: Arquivo Histórico de
Ribeirão Preto (1930).

3. Essa dualidade entre campo e cidade pode ser reveladora na estética da
arquitetura residencial no início do século XX em Ribeirão Preto, sendo uma
questão merecedora de um estudo mais profundo.
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Imagem 008: Antigo Palacete Francisco
Junqueira, hoje sede da Biblioteca Altino
Arantes. Fonte: Foto do autor (02/2014)

Imagem 009: Palacete Camilo de Mattos.
Fonte: Foto do autor (02/2014)

Imagem 010: Casarão Albino de
Camargo. Fonte: Foto do autor
(02/2014)

Imagem 010
Imagem 008

Imagem 009

Mapa 2: Mapa identificando algumas arquiteturas residenciais restantes, do início do século XX, no ano de 2017, na área do quadrilátero central da cidade
de Ribeirão Preto-SP. O reconhecimento de tais palacetes e casarões, foi feito com base na bibliografia identificada no Trabalho Final de Graduação (TFG) da
arquiteta Camila da Cruz Rodrigues, intitulado “Patrimonio Histórico - Intervenção e Restauro: Palacete Jorge Lobato”(Ribeirão Preto, 2009), e a dissertação de
mestrado do arquiteto Marcelo Gaetani, intitulada “Arquitetura Residencial no Centro da cidade de Ribeirão Preto no período de 1915 a 1945” (São Paulo, 1999).
Fonte: Base da Prefeitura, modificada pelo autor.
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bancárias, em comparação às outras cidades do interior4.
Como é sabido, em 1929 ocorre a Crise da Bolsa
de Valores de Nova York, afetando negativamente toda
a produção industrial do Brasil e do Mundo. Ribeirão Preto
não poderia ter ficado alheia à crise, principalmente ao
se levar em conta a pujança e importância da produção
cafeeira do município. No entanto, as informações acerca
do real impacto da crise, bem como do retorno do vigor
econômico da cidade, entre 1929 e 1950 são díspares.
Enquanto algumas fontes informam que o município
demorou de fato até o início da década de 1950 para se
recuperar da crise5, outras fontes relatam que a crise não
atingiu a cidade com a mesma intensidade que no restante
do Brasil6.

Vale notar que em 1937, Ribeirão Preto possuía 549
empresas instaladas, com cerca de 8960 funcionários
(Calil, 2003; p.62). Nessa época, começa o processo de
verticalização da área central, com a inauguração do
primeiro edifício alto da cidade, o Edifício Diederichsen
(Imagem 011 e 012, página 26). Em contrapartida à
construção de grandes edifícios, a demolição de chácaras
e a abertura de novos loteamentos possibilitou a construção
de residências com terrenos de área maior, com jardins nos
recuos laterais e frontal (Imagem 013, página 26).
Na década de 1940, a área central da cidade passa
por um processo de verticalização (Imagem 014, página 26).
Ao mesmo tempo em que se expande em direção à Avenida
Independência (estabelecendo a região conhecida como
Higienópolis), também se expande para sul, chegando até
a Avenida Nove de Julho (Mapa 2). Nessa época, começa
o processo de deslocamento da população de maior poder
socioeconômico, residente até então no Centro, para os
novos loteamentos de expansão sul, contíguos à Avenida
Nove de Julho. A implantação do novo edifício da Sede da
Sociedade Recreativa é significativa desse deslocamento
(Imagem 015, 016, 017 e 018 página 27). O fato provoca
impacto na arquitetura da avenida, com a construção de
muitas residências unifamiliares.
A possibilidade de residir próximo à área central,
e usufruir da tranquilidade de uma região sem edifícios

4. Em 1924, Ribeirão Preto tornou-se uma dentre um pequeno grupo de
cidades, a possuir uma sede do Banco Francês, de Paris (Calil, 2003; p.59).
5. Conforme afirma, por exemplo, o arquiteto Manoel Carlos Gomes de
Soutello, em entrevista a Gabriel Luiz de Figueiredo, em seu trabalho final de
graduação “Arquitetura Moderna em Quatro Residências da década de 50
na Avenida Nove de Julho” (ver referências).
Ribeirão Preto foi a capital do café, como o
café entrou em crise em 1930, Ribeirão Preto
adormeceu. Antes disso, Ribeirão Preto era uma
cidade tão avançada que vinham para o famoso
Cassino Antártica, companhias de revistas da
Europa, diretamente para Ribeirão Preto, sem
passar inclusive primeiro por São Paulo. Com a
crise do café, Ribeirão Preto adormeceu, e reacordou em 52 quando houve uma reação do
café. (Figueiredo, 1989; p.30)

6. “Nos anos 1930, apesar da crise cafeeira de 1929, Ribeirão Preto e Campinas
mantiveram-se como as regiões mais produtivas do estado (...) A partir dos
anos 30, grande parte das áreas destinadas ao cultivo do café é substituída
pelas culturas de cana-de-açúcar, algodão e produtos alimentares.” (Calil,
2003; p.62)
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Imagem 011: Construção do Edifício Diederichsen, primeiro edifício da cidade
com mais de quatro andares. Fonte: Arquivo Histórico de Ribeirão Preto
(1934/1935).

Imagem 013: Foto da Residência João Nicola. É possível perceber que muitas
das casas no centro de Ribeirão Preto eram construídas respeitando recúos
exíguos, por vezes chegando o limite da construção até a calçada. A partir
da década de 1930, os novos loteamentos exigem recúos mais generosos.
Fonte: Arquivo Histórico de Ribeirão Preto (1934/1935).

Imagem 012: Vista da Praça XV, no centro de Ribeirão Preto. Ao fundo é possível
observar a Rua General Osório, no horizonte o edifício do Hotel Umuarama. No
lado direito da foto, fachada lateral do Edifício Diederichsen. Fonte: Arquivo
Histórico de Ribeirão Preto (1956).

Imagem 014: O gabarito predominantemente baixo do centro da cidade,
aos poucos vai dando lugar a edifícios altos. Destaque para o Edifício IAPB
(esquerda), na Rua Lafaiete, e a Catedral de São Sebastião (direita). Fonte:
Arquivo Histórico de Ribeirão Preto (1940 / 1950).
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Imagem 015: Foto aérea do centro de Ribeirão Preto. Na canto inferior é possível
observar a Avenida Nove de Julho, no trecho próximo à sede da Recreativa.
Fonte: Acervo do fotógrafo Tony Miyasaka (ano desconhecido).

Imagem 017: Avenida Nove de Julho povoada por casas. Fonte: Acervo do
fotógrafo Tony Miyasaka (ano desconhecido).

Imagem 016: Fachada voltada para a Avenida Nove de Julho do edifício
sede do Clube Recreativa. Fonte: Arquivo Histórico de Ribeirão Preto (ano
desconhecido).

Imagem 018: Residência Tueic Cury (em primeiro plano) na Avenida Nove de
Julho. Fonte: Arquivo Histórico de Ribeirão Preto (1940 / 1950).
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comerciais e institucionais, foi motivo determinante para que
essa população se deslocasse7. Em 1947, são aprovados e
lançados os dois loteamentos de expansão sul da cidade:
o Jardim Sumaré e Alto da Boa Vista.

O Jardim Sumaré marcava a continuação da Avenida
Nove de Julho, seguindo a sudoeste até a Avenida Itatiaia,
delimitado a noroeste pela Avenida Caramuru e a sudeste
pela Avenida Independência e Presidente Vargas. Sem
interrupções, o Alto da Boa Vista continuava até a Avenida
João Fiúsa, delimitado pelas mesmas avenidas (Mapa 3).
A ocupação se deu de maneira gradativa (como
será possível observar no levantamento), sendo a região
das bordas da Avenida Nove de Julho e da Avenida Santa
Luzia, as mais ocupadas no início da década de 1950. No
interior dos bairros, foram criadas diversas praças (Imagens
019, 020, 021 e 022, página 30), quebrando o traçado viária
regular implementado nesses loteamentos, com ruas ligando
as avenidas de leste a oeste, e de norte a sul.
Adjacente ao bairro Jardim Sumaré, no interstício
triangular entre as avenidas Presidente Vargas, Nove de
Julho e Diederichsen, surge também na década de 1960
o loteamento Jardim América, com proposta similar:
estritamente residencial, localizado em terras altas próximas
ao centro da cidade, permeado por praças e traçado
regular (Mapa 3).
A ocupação desses três bairros residenciais e a
decorrente construção das casas de uma população
que não apenas dispunha de poder financeiro e cultural
para contratar o serviço de profissionais de projeto, mas
insistia para que isso fosse feito, coincide com um período
de transição na formação desses profissionais. É também
no final da década de 1940 que o ensino da profissão de
engenharia e arquitetura se separam. Em decorrência desse
fato, as duas primeiras turmas de arquitetos e urbanistas se
formam no início da década de 1950, em São Paulo, na

Os dois loteamentos, formando uma única
grande área urbanizada, destinavam-se às
camadas de alta renda e estavam localizados
na área mais valorizada da cidade, no vetor
Sul, em área adjacente à Avenida Nove de
Julho, portanto davam continuidade ao bairro
Higienópolis. Outro aspecto importante eram
seus atributos, divulgados por Porto e Bueno (op.
cit): “área localizada em cotas mais altas em
relação ao Centro, oferecendo vistas bucólicas;
tranquilidade obtida por se tratar de uma área
exclusivamente residencial e seu traçado viário
moderno, com largas avenidas.” (Calil, 2003;
p. 98 e 99)

7. O motivo de tal deslocamento da arquitetura residencial da cidade, pode
ser verificado no testemunho do arquiteto Cássio Pinheiro Gonçalves, em
entrevista ao arquiteto Gabriel Luiz de Figueiredo, em seu trabalho final de
graduação “Arquitetura Moderna em Quatro Residências da década de 50
na Avenida Nove de Julho” (ver referências).
Quando eu cheguei aqui, o comércio era só no
centro da cidade, Praça XV, para cima era só
bairro residencial. Conforme o comércio foi subindo
para o lado da Avenida Nove de Julho, os bairros
residenciais também. Foi quando em 1950 deu o
‘rush’ de continuação da Avenida Nove de Julho,
com a construção de casas tomando conta da
avenida, surgindo o loteamento do bairro Sumaré,
que já começou a ser um bairro residencial bem
procurado. (Figueiredo, 1989; p.35).
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Mapa 3: Mapa esquemático
dos bairros Jardim Sumaré,
Alto da Boa Vista e Jardim
América. Fonte: Base da
Prefeitura, modificada pelo
autor.
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Imagem 019

Imagem 021

Imagem 020

Imagem 022

Imagens 019, 020, 021 e 022: Inauguração da Praça Armindo Paione, entre as ruas Sete de Setembro, Garibaldi e Visconde de
Abaeté, no Jardim Sumaré. Nas imagens 019 e 022, é possível observar a Residência Luiz Stupello (ver Capítulo 6, página 126).
Fonte: Arquivo Histórico de Ribeirão Preto (1962).
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Faculdade Mackenzie e na Universidade de São Paulo (em
1950 e 1952, respectivamente).
Dessas primeiras turmas formadas, chegam a Ribeirão
Preto os arquitetos Cássio Pinheiro Gonçalves e Ijair Cunha,
além do arquiteto Manoel Carlos Gomes Soutello, formado
na primeira turma de engenheiros-arquitetos, em 1939,
no Mackenzie8. É de Soutello um depoimento sobre esse
momento, registrado em entrevista a Gabriel Luis de
Figueiredo:

em Arquitetura e/ou Engenharia. A respeito da quebra de
paradigmas do esquema da construção civil na cidade,
de que fala Soutello, o arquiteto Cássio Pinheiro Gonçalves
comenta:
Eles confundiam muito nessa época, não
sabiam bem o que era arquiteto. Eles sabiam
o que era engenheiro. Engenheiro era tudo:
fazia projeto, fazia construção, tudo. Então,
até aprender que existia uma separação, um
diferencial, entre arquitetura e engenharia,
demorou. Mas depois a coisa começou a
mudar, e hoje, basicamente, quem procura
alguém para fazer um projeto, procura por um
arquiteto, não procura mais um engenheiro.
(...) Por que você chegava e falava: ‘sou
engenheiro’. Ninguém questionava. Só que
depois chegava eu e falava: ‘sou arquiteto’.
E todos diziam: ‘ah, engenheiro arquiteto?’,
‘não, só arquiteto’. Precisava explicar que o
curso havia sido diferente. (Depoimento do
arquiteto Cássio Pinheiro Gonçalves ao autor,
em 30/07/2013, ver em anexos)

Quando eu mudei aqui para Ribeirão Preto,
a construção estava totalmente na mão de
construtores licenciados, junto comigo, veio
uma enxurrada de engenheiros e mais um
arquiteto, só dois arquitetos, e tinha três ou
quatro engenheiros, antes estava tudo na mão
de licenciados, de modo que a construção
aqui, imagina que qualidade que tinha, não
só a qualidade da construção, mas também
do projeto. Era desenhista que fazia o projeto,
e licenciado fazia a construção. (Figueiredo,
1989; p.29)

Além da demanda por residências unifamiliares,
os arquitetos e engenheiros recém-chegados também
encontraram outra demanda. Se em um primeiro momento,
as faculdades da cidade de Ribeirão Preto se estabeleceram
em residências unifamiliares que haviam sido vendidas
no centro da cidade (fruto da pequena migração dos
habitantes para novas residências na Avenida Nove de
Julho), a partir do ano de 1951 esses cursos universitários
encontram sede própria no novo Campus da Universidade

A demanda pela construção privada em grandes
áreas residenciais da cidade de Ribeirão Preto, possibilitou
a vinda e a fixação de profissionais com ensino superior

8. Redundante dizer que, após a formação da primeira turma de Arquitetura
e Urbanismo da Faculdade Mackenzie, em 1950, todos os profissionais
cujo diploma conferia o título de “engenheiro-arquiteto”, passam a ser
considerados “arquitetos”. Se não fosse assim, personalidades como Rino
Levi, Oswaldo Bratke e Vilanova Artigas, não poderiam ser chamados de
arquitetos.
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de São Paulo9, construído na zona oeste do município,
na antiga Fazenda Francisco Schmidt (sede da Escola
Prática de Agricultura da Universidade de São Paulo a
partir do ano de 1942), na continuação da Avenida do
Café. A demanda pela construção dos edifícios do campus
(Imagem 023), também gerou a necessidade da criação
de áreas residenciais para acomodar os professores e
funcionários que lá iriam trabalhar.
Em 1952, para atender essa demanda por habitações
unifamiliares, é aprovado e lançado o loteamento Jardim
Recreio, projeto do engenheiro Hélio Fóz Jordão10. O bairro
localizado no extremo oeste da cidade, separado do
Campus da USP pela Avenida Bandeirantes, ainda hoje
conserva suas características originais de bairro jardim:
traçado irregular, farta arborização e uso do solo estritamente
residencial (Mapa 4). Durante quatro décadas, o bairro foi
ponto turístico da cidade, por conta da construção da
sede de campo do Hotel Umuarama (Imagem 024).

Imagem 023: Construção do edifício da Faculdade de Odontologia, no novo
Campus da USP em Ribeirão Preto. Fonte: Arquivo Histórico de Ribeirão Preto
(1963)

9. Como é possível observar na Imagem 007 (página 23), que mostra o
Palacete Innecchi, depois ocupado pela Faculdade de Enfermagem. Outros
exemplos são o do Prédio da Associação de Ensino, antiga residência de
Francisco Schmidt, na esquina da Rua Tibiriçá com a Rua Américo Brasiliense,
e da residência ocupada pela Faculdade de Farmácia e Odontologia, na
esquina das Ruas Tibiriçá e Florêncio de Abreu.
10. Em conversa com o autor, a professora da FAUUSP Angela Rocha, natural
de Ribeirão Preto, afirmou que, embora Hélio Fóz Jordão fosse um engenheiro,
ele se considerava um arquiteto. De fato, ele era um engenheiro, como foi
verificado nos documentos de aprovação de suas residências nos arquivos
da Prefeitura. Dentre a produção arquitetônica da cidade, a obra de Hélio
Fóz Jordão se destaca pelas soluções de projeto similares às adotadas pelos
colegas arquitetos da mesma época.

Imagem 024: Ruínas do Hotel Umuarama, em Ribeirão Preto. Projeto de 1962,
do engenheiro Hélio Fóz Jordão. Fonte: Foto de Larissa França (12/2013)
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Mapa 4: Mapa esquemático de parte da Zona Oeste de Ribeirão
Preto. Destaque para o Campus da USP e o bairro Jardim Recreio.
Fonte: Base da Prefeitura, modificada pelo autor.
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Abandonado desde 1994, hoje o edifício do Hotel
Umuarama está em ruínas11.
A verticalização da área central, a consolidação do
novo campus da USP na zona oeste da cidade, a construção
de escolas, ginásios e loteamentos, resultou na atuação das
primeiras gerações de arquitetos, cuja produção moderna
marcou a paisagem de Ribeirão Preto (Imagem 025).
Se edifícios antigos da cidade, anteriores à década
de 1950, recebem foco da mídia no que diz respeito à
conservação de suas arquiteturas, o mesmo não pode ser
dito da arquitetura construída na cidade após a década
de 1950. Se edifícios grandes (como o Hotel Umuarama)
são abandonados ou reformados, sem que o partido
arquitetônico seja respeitado, isso comparece de maneira
mais grave na conservação de residências. As cidades são
compostas, em sua maioria, por arquiteturas residenciais,

sendo, portanto, difícil negar seu impacto na construção
do imaginário urbano.
Durante as décadas de 1950, 1960 e 1970, esses
quatro bairros (Jardim Sumaré, Alto da Boa Vista, Jardim
América e Jardim Recreio) foram ocupados por arquiteturas
residenciais modernas. Diferente do que acontece hoje,
com a dinâmica dos condomínios fechados, essas casas
podiam ser vistas por qualquer um que caminhasse pelas
ruas, uma vez que muitas dessas arquiteturas não possuíam
muros ou portões, ou quando esses existiam, eram baixos.
Esse projeto de cidade, com bairros estritamente
residenciais para as camadas de alta renda, com ruas
largas e arborizadas, vai ter sequencia na década de 1960.
Em 1966, é aprovado e lançado o loteamento Ribeirânia12,
projeto do arquiteto Mário Alfredo Reginato13 (Mapa 5 na
página 36 e Imagem 026, na página 37). Localizado nas
12. Além da Ribeirânia, outros bairros também foram planejados e construídos
nesse período: o Jardim Canadá, no sul da cidade, entre as avenidas
Presidente Vargas e João Fiúsa, e a City Ribeirão, na continuação na Avenida
Francisco Junqueira (Av. Maurílio Biagi). Ambos os bairros, no entanto, só
foram ocupados mais tarde, devido à grande distância do perímetro urbano
consolidado. O Jardim Canadá foi ocupado apenas em meados da década
de 1980, com a construção do Ribeirão Shopping, do outro lado da Avenida
Presidente Vargas. A City Ribeirão, projetada pela Cia City de urbanismo
(a mesma empresa responsável pelos bairros jardins de São Paulo, como
Butantã e Pacaembú), foi apenas ocupada depois da construção do Novo
Shopping, já nos anos de 1990. Para mais informações sobre o projeto da
Ribeirânia, ler artigo escrito por Ozório Calil intitulado “Ribeirânia - do subúrbio

11. Pode-se ler no web-site da SAJAR (Associação dos Moradores do Jardim
Recreio (http://www.sajar.com.br) um breve texto sobre a história do bairro.
Os referenciais do loteamento eram o Colégio Vita
et Pax, o Umuarama Recreio Hotel, áreas cedidas
pelo loteador, e a recém criada Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto. O Hotel Umuarama
foi, durante décadas (1962 – 1994), referência
turística de Ribeirão Preto. Nele hospedavam-se
autoridades, artistas e os grandes clubes de futebol,
tais como a Seleção Brasileira e o Santos FC, na
época do Pelé, que vinham disputar campeonatos
com os tradicionais times da cidade: Botafogo FC
e Comercial FC.

jardim ao bairro jardim” (ver Bibliografia ao fim da dissertação).
13. O Arquiteto Mário Alfredo Reginato, formado em 1956 na FAUUSP, possuí
muitas obras construídas na cidade de Ribeirão Preto, principalmente edifícios
habitacionais verticais.

Como é possível constatar, o Hotel Umuarama possuía duas sedes: o edifício
da “cidade” e o de “campo”, sendo este localizada no Jardim Recreio.
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Imagem 025: Os três projetos em Ribeirão Preto publicados na Revista Acrópole na década de 1950: produção
moderna marcando a paisagem.
Fonte: MELLO, Ícaro de Castro. Anteprojeto do Gymnasium para a Prefeitura de Ribeirão Preto. Acrópole, São
Paulo, n. 162, out. 1951, p. 201-206. Disponível em: http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/162 Acesso em 10
out. 2016; GONÇALVES, Oswaldo Corrêa. Edifício SESC-SENAC de Ribeirão Preto. Acrópole, São Paulo, n. 220,
fev. 1957, p. 119-123. Disponível em: http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/220 Acesso em 10 de out. 2016;
GONÇALVES, Oswaldo Corrêa. Edifício IAPB em Ribeirão Preto. Acrópole, São Paulo, n. 232, fev. 1958, p. 134-135.
Disponível em: http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/232 Acesso em 10 de out. 2016;

35

Mapa 5: Mapa esquemático do bairro Ribeirânia. Fonte: Base da
Prefeitura, modificada pelo autor.
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Imagem 026: Foto aérea do loteamento Ribeirânia, quando de sua inauguração.
Fonte: Foto de Tony Miyasaka (1968).

37

bordas da Avenida Costabile Romano (uma ampliação, a
sudeste, da Avenida Nove de Julho), o bairro segue preceitos
dos bairros jardim, com ruas de traçado irregular, sem saída,
com rotatórias e grande arborização.
Tal como no Jardim Recreio, a Ribeirânia também
contava com uma universidade próxima (a Universidade
de Ribeirão Preto, UNAERP, construída em 1971) e um ponto
de atração turístico representado pelo Estádio do BotafogoFC14.
É também na Ribeirânia que surge um modelo de
loteamento diferente do visto até então: o condomínio
fechado.
No início da década de 1970, é construído um dos
primeiros condomínios fechados de Ribeirão Preto: o Vila
Verde, localizado na Avenida Costabile Romano, entre a
Avenida Francisco Junqueira e o Estádio do Botafogo-FC
(Imagem 027). Dentre as várias mudanças que os condomínios
fechados15 apontaram, acontece uma especialmente
significativa: enquanto antes, qualquer pessoa poderia

transitar por dentro desses bairros estritamente residenciais,
com os muros altos e o fechamento em condomínios isso é
negado. Ocorre a sobreposição de uma cidade contínua
de singularidades (fora dos muros) por uma cidade que se
torna cada vez mais homogênea e descontínua (murada).
A partir do final da década de 1970, os novos
loteamentos da expansão sul da cidade, passam,
gradativamente, ao modelo dos condomínios fechados.
Exemplos como o do condomínio Vila Verde passam a se
disseminar, atraindo a população mais rica, e iniciando um
processo de mudança de uso desses bairros.
A partir da década de 1980, passa a ser permitido
comércio na Avenida Nove de Julho. Alguns anos depois, o
uso exclusivamente residencial dos bairros Jardim Sumaré,
Alto da Boa Vista e Jardim América mudam para misto. O
que se vê hoje, são bairros com poucas residências e muita
atividade comercial, principalmente no Jardim Sumaré
(conhecido atualmente como “Boulevard”).
Essa mudança de usos nos bairros, tem grande
impacto nas residências projetadas por arquitetos nos
períodos descritos, auge desses bairros. Enquanto algumas
casas conservam suas características originais, muitas já
foram demolidas ou reformadas.
Fora dos condomínios fechados, o cidadão tem
apenas a referência daquilo que observa indiretamente por
representações gráficas desse universo oculto: ilustrações
em propagandas, em jornais, revistas e televisão, sempre
frisando e contrastando os adjetivos de tais núcleos isolados,
com a realidade violenta e caótica da cidade sem muros. Ao
invés de poder experienciar sensível e diretamente a cidade,
acontece uma transformação na vivencia e no imaginário

14. No entanto, é importante notar a relação de inversão que ocorre quando
feita a comparação. Enquanto o Jardim Recreio foi projetado para atender
a uma demanda de habitação, resultante da implantação do campus da
USP, a UNAERP foi implantada alguns anos depois da Ribeirânia ser lançada.
O mesmo pode ser dito quanto à atração turística: enquanto o Hotel
Umuarama foi construído alguns anos depois de o Jardim Recreio ter sido
lançado, o Estádio do Botafogo-FC está integrado à gênese da Ribeirânia,
tendo sua futura existência sido considerada desde a etapa de projeto do
loteamento (o estádio foi concluído em 1968).
15. Além do Vila Verde, outros condomínios fechados surgem ao final da
década de 1970 em Ribeirão Preto, como o Quinta da Alvorada e Royal Park.
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Imagem 027: Foto aérea do bairro Ribeirânia. É possível observar já algumas casas ocupando o loteamento. Na esquina da Avenida
Costabile Romano com a Rua Irineu Ferreira, já é possível observar a 2a Residência Luiz Bueno Brandão (ver capítulo 6, página
194). No lado esquerdo da Avenida Costabile Romano, sentido Centro, avista-se o Condomínio Vila Verde, em área já bastante
arborizada. Fonte: Arquivo Histórico de Ribeirão Preto (1968/1978)
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urbano, o cidadão percebe a fragmentação, ruptura e
isolamento de trechos de cidade, dos quais tem como
referencia apenas representações: imagens idealizadas
construídas pelos anúncios imobiliários, reportagens sobre
a violência urbana na mídia, etc.
Essas residências, projetadas com repertório da
arquitetura moderna nas décadas de 1950, 1960 e 1970,
aguardam serem redescobertas. São interstícios no meio
do espaço e tempo, “guardiões de um legado” que
não deveria ser silencioso, mas referência para as novas
gerações de arquitetos. Pelas características modernas que
guardam, é de se espantar que a maioria delas não tenha
ganho visibilidade, não tenha sido publicada, divulgada,
nem tenha sido objeto de estudo. Existem poucos estudos
sobre essa produção16, e nenhum que trate o tema como
um esforço de compreensão desse fenômeno e o resgate
desse imaginário.
A definição do recorte desse trabalho, portanto,
será o período de três décadas correspondentes a esse
fenômeno arquitetônico apresentado: início da década
de 1950, quando da graduação da primeira turma de
arquitetura e urbanismo em São Paulo (coincidente com
a vinda dos primeiros arquitetos à cidade), a 1980, quando
surge o primeiro curso de arquitetura em Ribeirão Preto (no
Centro Universitário Moura Lacerda), período em que os

condomínios fechados começam a se proliferar. O espaço
do levantamento serão os cinco bairros cujo perfil histórico
e social propiciou a produção dessas residências nesse
período: Jardim Sumaré, Alto da Boa Vista, Jardim América,
Jardim Recreio e Ribeirânia (Mapa 6).
As diferenças entre a arquitetura residencial de
determinadas regiões da cidade são explícitas, e podem
configurar um fenômeno, que sob a ótica da história e do
urbanismo, pode ajudar a retraçar um imaginário, que
revela o processo de produção do espaço urbano de
trecho da cidade, e da arquitetura residencial de Ribeirão
Preto, projetada por arquitetos.

16. Com exceção de alguns trabalhos finais de graduação de cursos de
Arquitetura da cidade, e algumas dissertações de mestrado pontuais,
praticamente não existem trabalhos que investiguem o tema de maneira
geral. Esses poucos trabalhos encontram-se listados ao final da dissertação,
em Bibliografia.
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Mapa 6: Mapa Atual da cidade de Ribeirão Preto (base: mapa de setores da Prefeitura), sem escala,
modificado pelo autor. A área em amarelo diz respeito ao quadrilátero central, enquanto a área em
roxo tange a mancha urbana desenvolvida até o início da década de 1950. As áreas em vermelho são
as zonas de expansão a partir daquela época: os bairros (da esquerda para a direita): Jardim Recreio,
Alto da Boa Vista e Jardim Sumaré. Em laranja, os bairros que surgiram a partir da década de 1960 (da
esquerda para a direita): Jardim América e Ribeirânia.
Seguindo orientações encontradas em mapa do Arquivo Histórico de Ribeirão Preto, de acordo com
esquema apresentado na dissertação de mestrado de Lais Fernandes Leonardo, “Um prédio, três cidades:
a biografia urbana do Edifício Diederichsen, Ribeirão Preto (1930-1990)” (PUC-Campinas, 2012, p. 58).
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2 - Precedentes metodológicos:
Análise das principais referências bibliográficas
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Cabe reconhecer de início tanto as potências
quanto as limitações de um levantamento fotográfico in
loco, de arquiteturas residenciais vistas da rua nos bairros
mencionados da cidade de Ribeirão Preto. Esse método,
como forma de estudo da produção arquitetônica moderna
brasileira, não é inédito (como veremos adiante), e encontra
semelhanças e diferenças importantes com alguns trabalhos,
que julgo relevantes traçar a seguir, tanto para esclarecer e
justificar a importância que tal estudo (de um levantamento
de arquiteturas) carrega, quanto para delinear o caminho
que o trabalho tomou.
É preciso reconhecer que existe uma tradição de
documentação fotográfica de obras de arquitetura no
estudo da arquitetura moderna brasileira, que se fez com
enfoque prioritário no objeto arquitetônico, fotografado na
condição privilegiada de quem está no interior do lote, ou
mesmo do edifício. No entanto, essa tradição não se fez,
necessariamente, da rua.
A respeito da gênese da Revista Acrópole, fundada
em 1937 e principal publicação e veículo de divulgação
da arquitetura moderna brasileira, o arquiteto Eduardo
Corona, em texto publicado nas últimas edições da revista
(em 1971), conta:

Côrrea de Brito imediatamente interessou no
assunto os arquitetos Henrique Mindlin e Alfredo
Ernesto Becker, que se puseram à disposição da
façanha. E o 1° número saiu em maio de 1938,
contendo na capa um clichê do monumento
a Ramos de Azevedo, e no editorial artigo de
Kneese de Mello sobre a Acrópole de Atenas
(CORONA, 1971, p.7).

A respeito da importância da Revista Acrópole, o
arquiteto Hugo Segawa frisa:
A disseminação mais ampla de alguns valores
da arquitetura paulista, no entanto, se deu
por meio da revista Acrópole, editada em São
Paulo. Em 1965, várias revistas de arquitetura
deixaram de circular, inclusive a influente
Módulo, de Niemeyer. De alcance nacional, ao
lado da revista paulista, apenas a Arquitetura,
editada pelo departamento carioca do Instituto
de Arquitetos do Brasil, mantinha regularidade
confiável (SEGAWA, 1999, p. 152).

Em 1971, a Revista Acrópole, deixa de ser publicada.
Graças à digitalização e criação do website da revista, em
2014 (Imagem 028, página 46), pela FAUUSP, foi possível
pesquisar todas as 390 edições em busca de casas em
Ribeirão Preto. Nenhuma casa foi encontrada.
Na década de 1970, houve um hiato de publicações
especializadas, o que levou à falta da divulgação e a um
obscurecimento sobre a produção nacional17.

Em meados de 1937 o arquiteto Eduardo
Kneese de Mello foi procurado pelo Sr. Roberto
Corrêa de Brito para a confecção de um álbum
impresso das obras daquele arquiteto e que foi
realizado nesse mesmo ano. No decorrer das
conversações o arquiteto Kneese de Mello,
sempre entusiasta das coisas da arquitetura,
aventou a possibilidade de ser montada uma
revista de arquitetura em São Paulo. O senhor

17. Apesar disso, ainda existiam as revistas voltadas ao público leigo, como a
revista Casa & Jardim, por exemplo.
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Dois trabalhos surgem na década de 1980 na tentativa
de resgatar essa produção.
Em 1986, o livro “Residências em São Paulo: 1947 1975”, da autora Marlene Milan Acayaba, teve sua primeira
edição lançada18, expondo um levantamento da produção
residencial local, através de mais de quarenta projetos, com
fotografias, re-desenhos (em escala) e informações caras
ao registro (materialidade, sistema construtivo, programa,
etc). Ao contrário do presente trabalho, o recorte da
dissertação de mestrado da arquiteta Marlene, que teve
início no ano de 1980 sob a orientação de Julio Roberto
Katinsky, e que originou o livro (Imagem 029), é menos
urbanístico e mais focado em estabelecer uma evolução
do pensamento projetual das gerações de arquitetos que
atuavam na cidade de São Paulo, manifestado em unidades
arquitetônicas habitacionais unifamiliares. Embora exista
uma preocupação da autora em reconhecer a importância
que determinadas condicionantes urbanísticas tiveram na
demanda por tais projetos residenciais (ao citar a gênese
dos bairros jardim em São Paulo, por exemplo), isso é exposto
em curtos textos antes de cada uma das três décadas
apresentadas cronologicamente, seguido também de
comentários que ensaiam uma leitura do que poderia
unir tais casas em um mesmo recorte19. Para Marlene, as

Imagem 028: Imagem do web-site da Revista Acrópole. Fonte: Disponível em:
http://www.acropole.fau.usp.br. Acesso em 28 nov. 2016.

18. O livro ganhou uma segunda edição, em formato fac-simile, no ano de
2011, pela Romano Guerra Editora, São Paulo.
19. op.cit., p.155, “Estruturas aparentes, dormitórios fechados apenas por
divisórias e equipamentos como sofás, mesas e lareiras organizavam os
espaços, enquanto que instalações aparentes, materiais e cores aplicados
sobre eles os caracterizavam.”

Imagem 029: foto da capa do livro Residências em São Paulo: 1947 - 1975, relançado em formato fac-simile pela Romano Guerra Editora, em 2011. Fonte:
Foto do autor (11/2016).
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residências em São Paulo são visualmente fechadas para
a rua, uma experiência propriamente privada, e propõem
novas maneiras de se relacionar com os espaços internos,
uma tentativa dos arquitetos de criar novas espacialidades
e, por que não, paisagens, contrastando com a baixa
demanda de projetos públicos e de maior escala, onde
tais ideias poderiam florescer.
Ansiosos para resolver as problemáticas habitacionais
de nosso país, alguns arquitetos brasileiros da geração
de Vilanova Artigas, e da nova geração que se formava,
testavam conceitos e novas maneiras de interpretar como
o homem vive e se relaciona com a sociedade, através
de projetos de casas “burguesas”. Tal terminologia pode
ser equivocada, como bem aponta a própria autora no
texto que acompanha a reedição do livro (ACAYABA,
Marlene Milan, 2011, p.30). “Burguesas” faz referência
a determinada população da época capaz de arcar
com os custos da construção e da contratação de um
projeto arquitetônico para uma residência unifamiliar. As
oportunidades que esses arquitetos tinham na época, de
experimentar ideias modernas em projetos menores, não
poderiam ser desperdiçadas. O arquiteto Sérgio Ferro, em
depoimento sobre a ansiedade da prática projetual na
década de 1960, escreve que:

estímulo de transformações sociais profundas20.
(FERRO, 2006, p.39)

Um dos grandes méritos do trabalho de Marlene,
é resgatar os projetos dessas residências (não apenas o
risco original, mas um redesenho, as-built), projetadas e
construídas em São Paulo nas décadas de 1950, 1960 e
1970, da obscuridade que a ausência de publicações
especializadas em arquitetura na década de 1970 gerou.
Diferente dos tempos atuais, onde websites como o ArchDaily
publicam projetos arquitetônicos, nacionais e internacionais,
diariamente e existe uma variedade de revistas de arquitetura
no mercado21, durante a extinção da Revista Acrópole,
até a criação, já na década de 1980, da Revista Projeto,
o Brasil careceu de publicações especializadas, voltadas
a estudantes e profissionais. Marlene definiu o escopo do
trabalho através da pesquisa de casas que já haviam sido
publicadas, com poucas exceções (Imagem 030, página
48). Seu trabalho inicial foi o de escolher, dentro do espaço
de três décadas de publicações, “casas de vanguarda”,
como ela mesma definiu à época.
Essa característica, somada ao fato de que todas as
casas publicadas no vindouro livro de 1986, conservavam
seus usos residenciais originais, sem alterações ou reformas

“As realizações concretas de arquiteturas são
poucas e restritas. As raras oportunidades são
exploradas em todos os sentidos que possam
oferecer, revelando uma ansiedade que
procura compensar a frustração crescente. (...)
Simultaneamente, fazendo papel de arquitetura
de laboratório, ensaiam inúmeras possibilidades
técnicas e espaciais, numa atitude de espera e

20. Texto publicado na Revista Acrópole n. 319, p.23, e reproduzido no livro:
Arquitetura e Trabalho Livre, São Paulo, Cosacnaify, 2006, p.39.
21. Desde setembro de 2011, o web-site ArchDaily ganhou uma versão
nacional, e tem publicado diariamente arquiteturas (www.archdaily.com.
br). Quanto à profusão de revistas, me refiro às revistas Projeto, AU e Monolito.
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que descaracterizassem as propostas dos arquitetos22,
diferem da proposta da presente dissertação, ainda que
o tema do levantamento seja um ponto em comum. Este
trabalho reconhece a alteração do uso das residências de
Ribeirão Preto, projetadas e construídas entre as décadas de
1950 e 1970, e a inexistência de publicações que exponham
esses projetos, justamente como os fatores motivadores
e de mérito da pesquisa. Sendo assim, se compararmos
a metodologia de trabalho e os levantamentos dos
trabalhos, fica clara a reciprocidade e complementação
ideológica entre ambos: um buscou resgatar arquiteturas
de publicações já obscuras pela passagem do tempo, este
busca resgatar arquiteturas que são obscuras por nunca
terem sido publicadas.
Disposto no trabalho de Marlene Acayaba, está o
reconhecimento de uma aparente “solidão” da residência
unifamiliar do restante da cidade, uma experiência isolada
de uma nova maneira de viver, com um microclima, voltada
para o interior, de expressão autoral dos arquitetos em uma
tentativa de simular o que não era feito em projetos públicos
(por falta de oportunidade)23, ausência de delimitação no
espaço interno, integração dos ambientes, com a criação
inusitada de artifícios intrínsecos à estrutura e infraestrutura,

Imagem 030: Residência Milan, projeto de 1972 de Marcos Acayaba e Marlene
Milan Acayaba, um dos poucos exemplares presentes no livro “Residências em
São Paulo”, que não havia sido publicado na Revista Acrópole. Fonte: Foto
de Nelson Kon, em http://www.nelsonkon.com.br. Acesso em 28 nov. 2016.

22. Como bem apontou a arquiteta Mônica Junqueira de Camargo, na
banca de qualificação deste trabalho.
23. Em 2013, o SESCTV produziu uma série de programas de arquitetura
voltados ao tema da habitação. A série, intitulada “Habitar Habitat”, com
direção de Paulo Markun e Sérgio Roizenblit, produziu um episódio com o
tema “casa de arquiteto”. Em depoimento ao programa, a arquiteta Marlene
Milan Acayaba discorre sobre essa questão.

Imagem 031: Residência Olga Baeta, projeto de 1956 do arquiteto Vilanova
Artigas. Visão ampla do entorno pouco adensado. Fonte: Casa&Jardim, nº
43, junho 1958, em <http://comover-arq.blogspot.com.br/2012/04/casa-olgabaeta-vilanova-artigas-e.html>. Acesso em 28 nov. 2016.
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de desníveis e espacialidades diferentes das corriqueiras
em um mesmo programa de necessidades, simulando a
variedade do espaço urbano, ainda que se contrapondo a
ele, através da relação visual entre empena, rua e entorno.
Essa questão do isolamento e do contraponto com
a cidade, conflita com alguns ideais diversas vezes citados
pela geração de arquitetos atuantes naquelas décadas
em São Paulo, autores desses projetos publicados no livro.
Citações em memoriais conceituais como “Essa casa é uma
praça”24 e em discursos como “A casa (...) não termina na
soleira da porta”25, são ilustrativos desse conflito. Se como
disse Vilanova Artigas, “a casa como a cidade, e a cidade
como a casa”, por que essa cisão entre o espaço urbano
(público) e o espaço habitacional unifamiliar (privado) no
discurso de Marlene Acayaba?
Projetos de residências são um importante registro do
imaginário urbanístico de uma época. Por representarem
estatisticamente a maior parcela dentre os edifícios de
nossas cidades, sua importância na qualidade de nossos
centros urbanos é considerável. A maneira com que o
arquiteto projeta o espaço privado, tem papel definidor
no espaço público. Uma análise mais cautelosa da ideia
presente no livro de Acayaba, revela que não existe uma
cisão entre prática e discurso, mas ambos os aspectos,
público e privado, coexistem nos projetos. Por exemplo: na

Residência Olga Baeta, de Vilanova Artigas (Imagem 031),
embora fiquem claras as intenções do arquiteto em criar
um microclima, optando por uma empena cega voltada
para a rua e grandes aberturas laterais, contrastando com
o desnível da topografia criada e patamar da escada,
fotografias mais antigas mostram que a transparência da
casa possibilitava uma visão ampla do entorno então pouco
adensado do bairro Butantã, em fins da década de 1950,
separado apenas por baixos gradis da casa.
A respeito desse tema, da relação entre espaços
internos e externos na arquitetura, e sua relação com a
cidade, são importantes as ideias que Bruno Zevi coloca:
A experiência espacial própria da arquitetura
prolonga-se na cidade, nas ruas e praças, nos
becos e parques, nos estádios e jardins, onde
quer que a obra do homem haja limitado
“vazios”, isto é, tenha criado espaços fechados.
Se no interior de um edifício o espaço é limitado
por seis planos (por soalho, um teto, e quatro
paredes), isto não significa que não seja
igualmente espaço um vazio encerrado por
cinco planos em vez de seis, como acontece
num pátio ou numa praça. Não sei se a
experiência espacial que se obtém percorrendo
uma autoestrada retilínea e uniforme, por
quilômetros de planície desabitada, pode ser
definida como uma experiência arquitetônica
no sentido corrente da palavra, mas é certo
que todo o espaço urbanístico, tudo o que
é visualmente limitado por cortinas, quer
sejam muros, fileiras de árvores ou cenários, é
caracterizado pelos mesmos elementos que
distinguem o espaço arquitetônico. (ZEVI, Bruno.
op.cit., p.25).

24. Primeira frase do texto explicativo do arquiteto Joaquim Barretto, sobre
a Casa na praia de São Sebastião, publicado na Revista Projeto n. 59, p.40
(janeiro de 1984).
25. ARTIGAS, Vilanova. Caminhos da Arquitetura. São Paulo: Cosacnaify,
2004, p.189.
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O reconhecimento dessas semelhanças e diferenças
ideológicas e metodológicas do trabalho de Marlene Milan
Acayaba, fundamentou a primeira aproximação da pesquisa:
o levantamento in loco através de fotografias, registrando,
nos bairros escolhidos de Ribeirão Preto, as casas. Esses
registros feitos a partir da rua, ou seja, imagens de empenas
visíveis em meio à malha urbana, são um exercício de
identificação de elementos arquitetônicos que se destacam
em meio aos homogêneos muros e soluções corriqueiras,
comuns em meio à massa construída desses bairros: soluções
arquitetônicas anteriores à década de 1950 (anacrônicos
ou não), telhados cerâmicos com grande porcentagem
de inclinação, soluções simples de implantação, sem a
tentativa de criar uma espacialidade diferente, sem diálogo
com o espaço urbano ou evidenciando alguma técnica
de vanguarda. A procura por arquiteturas residenciais
opostas a todos esses atributos, foi o foco. Se os arquitetos
que projetaram essas casas modernas a partir do início
da década de 1950, possuíam uma formação também já
sólida de urbanismo (afinal, eram arquitetos e urbanistas), é
natural supor que esse conhecimento transborde também
nas formas que essas casas vão ter, na sua relação com a
rua, enquanto parte constituinte da cidade.
Entretanto, outra questão surge imediatamente à
identificação das potencialidades que o livro “Residências
em São Paulo” provoca: qual deve ser o limite desse
levantamento de casas projetadas por arquitetos em Ribeirão
Preto, entre as décadas de 1950 e 1970? É importante
que todas as casas, sem exceção, estejam presentes no
trabalho? Se esse fosse o caso, como ter certeza de quais
elas seriam?

Essas questões foram respondidas, em parte, em
outra publicação com objetivos similares aos da presente
dissertação.
Em 1983, enquanto Acayaba desenvolvia sua
dissertação de mestrado, era lançado pela editora Pini,
o livro Arquitetura Moderna Paulistana (Imagem 032),
de autoria dos arquitetos Alberto Xavier, Carlos Lemos e
Eduardo Corona. Como os próprios autores afirmam no
texto de introdução:
A ideia norteadora desse roteiro era, como
os demais trabalhos similares, a de arrolar
obras significativas da arquitetura moderna
paulistana, estabelecendo itinerários onde
curiosos, turistas, estudantes e pesquisadores de
arte pudessem localizar exemplares significativos
de nossa produção. (...) Certamente não há
uma continuidade entre os textos referentes aos
projetos, publicados em ordem cronológica.
(...) Este roteiro, publicado em fascículos na
revista ‘A CONSTRUÇÃO São Paulo’, do ano
de 1978 ao de 1983, apresenta, fatalmente,
omissões justificáveis, decorrentes desse fato
relativo ao impedimento de se retroceder
no tempo e também ao crescente aumento
da produção arquitetônica nos últimos anos
estipulados para sinalizar o trabalho. Cremos
que muita obra importante tenha sido
esquecida e muito jovem promissor tenha tido
seus trabalhos despercebidos, mas acreditamos
que a amostragem seja bem representativa do
quadro de nossa arquitetura. (XAVIER, Alberto;

LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. op.cit., p.VII e
p.VIII).
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A justificativa dos autores é pertinente ao escopo desta
pesquisa, uma vez que reconhece o limite do levantamento,
metodologicamente. Embora as arquiteturas publicadas
no livro da editora Pini não sejam compostas apenas
por residências26, a maneira com que foram elencadas
e entendidas, como parte constituinte da produção de
algumas gerações de arquitetos atuantes nas décadas de
1920 até 1970 em São Paulo, e que a omissão de exemplares,
alguns inclusive importantes27, não desmerece o esforço
do registro, é fundamental como guia conceitual no
levantamento proposto nessa dissertação de mestrado. O
registro fotográfico das casas nos bairros escolhidos, vistas
a partir da rua, como primeira aproximação, fatalmente
resultaria em omissões. Para que algumas dessas lacunas
fossem preenchidas, o papel da pesquisa em outras fontes
assume importância.
Três trabalhos finais de graduação (TFG) das décadas
de 1980 e 1990, encontradas na biblioteca da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Moura
26. Além de residências (habitações individuais), os programas arquitetônicos
considerados foram: alojamentos, edifícios de escritórios e comerciais,
edifícios para fins culturais, edifícios para fins de exposições, edifícios para fins
recreativos e esportivos, edifícios para uso misto, escolas, habitações coletivas,
indústrias, locais de reunião, templos, parques, praças e equipamentos
urbanos.

Imagem 032: foto da capa do livro Arquitetura Moderna Paulistana, lançado
pela Editora Pini, em 1983. Fonte: Foto do autor (11/2016).

27. Omissões de residências, consideradas importantes em outros trabalhos,
para citar algumas: Residência Oscar Americano (Oswaldo Bratke, 1953),
Residência Oswaldo Fujiwara (Carlos Millan, 1954), Residência Olga
Baeta (Vilanova Artigas, 1956), Residência Costa Neto (Joaquim Guedes,
1961), Residência Juarez Brandão (Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, 1968),
Residência Paulo Bastos (Paulo Bastos, 1970), Residência Max Define (Eduardo
de Almeida, 1978).
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Lacerda, foram significativos para a pesquisa28, sendo o
principal deles intitulado “Breve Quadro da Arquitetura
Residencial do período de 1954 - 1985, em Ribeirão Preto”,
do arquiteto Valter Luís Secco Felix (Imagem 033). Neste
trabalho, Felix (1987) procura reunir arquiteturas residenciais,
projetadas por arquitetos, seguindo um critério de escolha
que busca a possibilidade de contato pessoal com cada
obra e autor (através de visitas a cada uma das obras,
registradas em fotografias, e buscando os desenhos técnicos,
em arquivos da prefeitura municipal ou com os próprios
autores dos projetos), reconhecendo ser um critério pessoal
e não definitivo, dessa reunião de exemplares. Apesar
disso, Felix não deixa de citar, na introdução do trabalho,
os fatores que levaram ao recorte estabelecido:
Objetivos a serem atingidos para a resolução
do programa perante a colocação dos clientes,
organização de espaços elaborados pelo
arquiteto, escolha da técnica construtiva e
uso dos materiais, plasticidade atingida no
solucionamento da forma e função, possíveis
tendências seguidas dentro da periodicidade.
(FELIX, Valter Luís Secco. op.cit., p.1).

28. FELIX, Valter Luís Secco. Breve Quadro da Arquitetura Residencial do
período de 1954 - 1985, em Ribeirão Preto. Trabalho final de graduação (TFG)
- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário Moura Lacerda,
Ribeirão Preto, 1987; FIGUEIREDO, Gabriel Luiz de. Arquitetura moderna em
quatro residências da década de 50 na Avenida Nove de Julho. Trabalho
final de graduação (TFG) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Centro
Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, 1989; SANTOS, Marta Cunha. Ijair
Cunha, Uma Contribuição Modernista. Trabalho final de graduação (TFG) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário Moura Lacerda,
Ribeirão Preto, 1995.

Imagem 033: foto da capa do TFG do arquiteto Valter Luís Secco Felix, Breve
Quadro da Arquitetura Residencial do período de 1954 - 1985, em Ribeirão
Preto, apresentado em 1987. Fonte: Foto do autor (02/2014).
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Esse TFG, apesar de possuir uma elaboração
metodológica pouco aprofundada, é um dos poucos
esforços reais, transformados em registro, de um levantamento
que busca reunir a produção arquitetônica de Ribeirão
Preto, arriscando uma primeira definição de um inventário
(mesmo sem o detalhamento que a ideia de um inventário
pode captar). Essa tentativa abre a possibilidade de um
reconhecimento dos valores que a arquitetura de Ribeirão
Preto possui (ou possuía), perante a “arquitetura oficial”,
publicada em revistas e livros, principalmente quando
constata que os autores desses projetos residenciais, são
oriundos de uma graduação nas mesmas universidades
que os arquitetos atuantes nessas décadas na cidade de
São Paulo. Ou seja: existe um pensamento e imaginário
projetual base (ainda que diverso) expresso na produção
arquitetônica nacional e local.
Essa intenção de apontar qualidades, através
da exposição de representações (fotos, textos curtos e
desenhos), ligado à elaboração dos projetos por arquitetos,
fica clara no objetivo do trabalho de Valter Felix, quando
diz que:

As casas reunidas nesse TFG de 1987, serviram como
uma primeira aproximação para o levantamento desse
trabalho, traçando não apenas um foco nas residências
ainda existentes hoje, inseridas no período das décadas de
1950, 1960 e 1970, mas também nos exemplares expostos e já
demolidos. Exemplos como da 1a Residência José Penteado
(1955, arquiteto Ijair Cunha, Imagem 034, página 54), são
ilustrativos da urgência que trabalhos como o de Valter e o
da presente dissertação carregam, de uma corrida contra
o tempo: enquanto o levantamento corria, casas foram
descaracterizadas, reformadas e demolidas.
A identificação dessas arquiteturas residenciais na
malha urbana de Ribeirão Preto como fator problematizante,
com enfoque nos bairros Jardim Sumaré e Alto da Boa
Vista (possuidores de maior quantidade de exemplares), se
deu em setembro de 2011, quando teve início o processo
de demolição da Residência Teresa Risso29, localizada na
esquina da Avenida Independência com a Avenida Itatiaia,
no Jardim Sumaré (Imagem 035, página 54). A demolição
dessa casa, até então relativamente desconhecida para o
autor, despertou uma constatação: não existiam fotografias
ou textos com informações a respeito do projeto dessa casa,
de domínio público. Ou seja, sua demolição marcava não
apenas seu desaparecimento físico na malha urbana da
cidade, mas também seu desaparecimento no imaginário
e na história. Quanto tempo se passaria até que ninguém
mais se lembrasse daquela casa desprovida de portões,
com muros de pedra e cobertura plana, em meio a duas

Este trabalho procura mostrar a arquitetura,
mesmo que de maneira superficial, enfocando
a resolução do espaço unifamiliar de diversos
modos, deter minando a importância
da influência direta ou indireta para um
melhor entendimento de nossa arquitetura,
apresentando elementos característicos e
expressivos que foram buscados principalmente
da arquitetura pós 50, determinando assim a
presença fundamental do arquiteto. FELIX,
Valter Luís Secco. op.cit., p.3.

29. Projeto de 1963, do engenheiro Hélio Fóz Jordão.
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movimentadas avenidas da cidade?
Tal constatação provocou o interesse por uma
compilação das informações existentes a respeito do projeto,
e uma catalogação de residências que estivessem ligadas
a essa por meio de algum recorte, espacial e temporal.
Como em um primeiro momento, de pesquisa
rápida e pouco aprofundada30, as informações relevantes
encontradas foram de teor oral e aprofundar o entendimento
do contexto em que tais residências foram projetadas, foi
de importância fundamental para garantir a precisão do
recorte. A demolição da Residência Teresa Risso31 coincidiu
com as primeiras fotografias da cidade disponibilizadas pelo
serviço de Street View do Google Maps32, ferramenta da
plataforma online Google, que oferece imagens contínuas
de vistas das ruas de uma cidade. Alguns anos depois,
muitas dessas fotografias ainda não foram atualizadas
pelo web-site, o que enseja uma leitura de quão rápido
uma cidade muda, uma vez que já é possível constatar
mudanças no entorno desses bairros quando comparamos
fotografias recentes com o disponibilizado pelo Street View.

Imagem 034: 1a Residência José Penteado, projeto de 1955 do arquiteto Ijair
Cunha. A casa foi demolida em 2001. Fonte: Acervo dos arquitetos Onésimo
Carvalho e Rita Fantini (1995).

30. Me refiro a uma pesquisa em sites de busca na Internet (Google e Yahoo)
e a conversas informais com professores e colegas arquitetos da cidade.
31. Na verdade, a Residência Teresa Risso não foi totalmente demolida. Parte
de sua estrutura foi aproveitada na construção de uma agência bancária.
32. Serviço online de mapas geo-localizados disponibilizado pelo Google, o
Maps revolucionou a maneira como interagimos com o espaço urbano. O
Street View, extensão dessa ferramenta, permite a visualização e navegação
em ambientes de imagens compostas por fotografias capturadas e
“costuradas” de maneira a passar a sensação de um ângulo de 360 graus. O
conceito de Street View é apropriado por esse trabalho como “visto da rua”.

Imagem 035: Residência Teresa Risso, projeto de 1963 do engenheiro Hélio Fóz
Jordão. A casa foi demolida em 2011. Fonte: Acervo dos arquitetos Onésimo
Carvalho e Rita Fantini (entre 1991 e 2000).
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Nesse sentido, fotografar essas residências ganha uma carga
de urgência, como já citado: uma corrida contra o tempo
(ou, nesse caso, contra os “tempos”). Ao mesmo tempo,
por período indeterminado, essas fotografias do Street
View registram a arquitetura de nossas cidade, expondo
arquiteturas “fantasmas”, presentes online (e ao vivo na
tela do computador e celular) e inexistentes na realidade
palpável.
A demolição e a inexistência de determinados
exemplares na malha urbana da cidade, contrastando
com a existência no trabalho de Felix e no Google Street
View através de representações, gera o desejo pelo
descobrimento, desvelamento dos exemplares restantes,
ocultos em meio aos muros e uniformidade arquitetônica
da maioria da massa construída nesses bairros de Ribeirão
Preto (Imagens 036).
Ações similares, de traçar expedições fotográficos em
busca de arquiteturas ocultas, podem ser encontradas online.
Um dos melhores exemplos, é o blog que o artista e músico
Moby mantém, chamado de mobylosangelesarchitecture33.
Na página, Moby expõe seu interesse ao registrar e postar
fotografias de arquiteturas, vistas da rua, da cidade de Los
Angeles, lançando comentários interessantes (provindos
de um leigo) a respeito do que chamou sua atenção no
momento do registro (Imagem 037, página 56).
Em depoimento a um vídeo no Youtube34, do canal
33. <http://mobylosangelesarchitecture.com> Acesso em nov. 2017.
34.
Moby
Talks
LA
Architecture
<https://www.youtube.com/
watch?v=zVXajR0LTU0>, acesso em 29 nov. 2016.

Imagem 036: Quadro síntese, comparando semelhanças e diferenças entre
o presente trabalho e a bibliografia analisada.
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da 1883 Magazine (revista voltada à moda, música, artes,
etc), a respeito de seu blog, Moby diz:
Se você for a Florença, Paris, se você for a
Roma, Nova York, São Francisco, Londres, tipo...
a grande arquitetura...todo mundo conhece, e
está localizada meio que no centro da cidade.
Já em Los Angeles, a grande arquitetura está
escondida, e é estranha. E foi isso que me
levou a começar meu estranho blog sobre
arquitetura.35

Los Angeles, tal como a cidade de Ribeirão Preto,
possuí um clima quente e ensolarado durante a maior parte
do ano, o que possibilitou uma proliferação de residências
unifamiliares arejadas, permeáveis e desprovidas das
proteções térmicas e construtivas que o inverno rigoroso da
América do Norte, Ásia e Europa impõem. Essa característica
“tropical” da arquitetura moderna, foi um dos atributos que
mais chamou a atenção do mundo para a arquitetura
brasileira das décadas de 1940 e 1950, simbolizadas pelos
brise-soleil, grandes empenas de vidro, painéis artísticos e
pilotis do Palácio Gustavo Capanema no Rio de Janeiro
(Imagem 038).
A respeito da arquitetura residencial de Los Angeles,
nas primeiras décadas do século XX, são importantes as
constatações a que chega o crítico e historiador britânico
Reyner Banham, em seu livro “Los Angeles: A arquitetura

Imagem 037: Imagem do blog sobre a arquitetura de Los Angeles que o artista
Moby mantém na internet. Fonte: <http://mobylosangelesarchitecture.com>.
Acesso em 29 nov. 2016

Imagem 038: Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Projeto de 1945
dos arquitetos Lucio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo
Reidy, Jorge Machado Moreira e Ernani Vaconsellos, seguindo orientação de
Le Corbusier. Fonte: Foto do autor (06/2009).

35. Transcrito e traduzido pelo autor. O trecho pode ser ouvido entre 0:48min
e 1:04min.
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de quatro ecologias”36. Através de uma análise geográfica,
interligada com a história das arquiteturas e de seus
arquitetos, Banham enfatiza a importância que a junção
do imaginário arquitetônico, questões socioeconômicas e
clima tem na configuração de um fenômeno, tão particular
a Los Angeles, quanto pode ser a Ribeirão Preto. Essas
questões são postas pelo autor em trechos como:
A meu ver, Schindler (N.A.: Rudolph Schindler,
arquiteto austríaco com grande atuação na
arquitetura residencial de Los Angeles, assistente
de Frank Lloyd Wright durante a década de
1920) nunca mais fez nada tão bom, mas
foi a casa de praia Lovell em Newport (N.A.:
Imagem 039) que construiu sua reputação
internacional. Projetada e construída entre
1923 e 1926, tornou-se um edifício reconhecido
mundialmente não só pela qualidade do
projeto mas por que seu estilo e modo de
manipular o espaço se comparam às melhores
obras europeias do mesmo período (...) Posta
ao lado da Villa Cook de Le Corbusier (N.A.:
Imagem 040), por exemplo, suas virtudes
revelam um edifício capaz de exprimir todas
as proposições teóricas do arquiteto francês
(...) Mas a versão de Corbu é um projeto tímido
e constrangido, cujas aventuras espaciais só
se desenrolam dentro do cubo quase sem
interrupções que envelopa a edificação,
enquanto as extravagâncias espaciais de
Schindler irrompem no pavimento térreo e o
dominam, com escadarias visivelmente inseridas

Imagem 039: Casa de praia Lovell em Newport, Los Angeles. Projeto de 1923
do arquiteto Rudolph Schindler. Fonte: Foto de Ximo Michavila <https://www.
flickr.com/photos/ximo_michavila/8256411794>. Acesso em 30 nov. 2016

Imagem 040: Villa Cook, em Boulogne-sur-Seine, França. Projeto de 1926 do
arquiteto Le Corbusier. Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/23324403>.
Acesso em 30 nov. 2016

36. BANHAM, Reyner. Los Angeles: A arquitetura de quatro ecologias. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013. A primeira edição do livro é de 1971.
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na estrutura. As diferenças se explicam não só
pelo temperamento arquitetônico como pelo
meio social e pelo clima - que tipo de arquiteto
Corbu teria se tornado no sul da Califórnia?
(BANHAM, Reyner. op.cit., p.163, 165 e 166)

As condicionantes locais, sociais e econômicas
que contribuem e conspiram para o surgimento de uma
demanda por residências unifamiliares modernas não pode
ser separada dos fatores geográficos e urbanísticos (como
já discorri em parte no capítulo 1 dessa dissertação). Dessa
forma, em Ribeirão Preto, projetos como da Residência
Costa Couto37 (Imagem 041), implantada em terreno de
encosta, absorvendo a topografia e as grandes paineiras
existentes no terreno na maneira como a estrutura e
distribuição programática foram resolvidas, denotam essa
ligação entre fatores diversos para a gênese e aceitação
dessa arquitetura na cidade. No entanto, como escreve
Banham, a respeito dos projetos das Case Study Houses38
em Los Angeles:

Imagem 041: Residência Costa Couto, Ribeirão Preto. Projeto de 1959 dos
arquitetos Ijair Cunha e Cássio Pinheiro Gonçalves. A casa foi demolida em
1976. Fonte: Acervo do fotógrafo Tony Miyasaka (ano desconhecido).

(...) o mesmo puritanismo e a mesma discrição
que admiramos no estilo Case Study o impedem
de lançar raízes no ambiente cultural de Los
Angeles; ou melhor, o impedem de dar frutos. A
atmosfera de permissividade autoriza qualquer
coisa; mas não se sabe se essas ossaturas

37. Projeto de 1959, dos arquitetos Ijair Cunha e Cássio Pinheiro Gonçalves.
38. Casas projetadas e construídas através de iniciativa da revista Arts &
Architecture, por oito arquitetos diferentes, entre os anos de 1945 e 1966, em
Los Angeles, Califórnia.
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elegantes terão carne suficiente para satisfazer
por bastante tempo o gosto local. É óbvio que
a combinação de paredes transparentes e
telhados sólidos resolve suficientemente bem
as incertezas angelinas acerca do interior e do
exterior (N.A.: Imagem 042), mas a franqueza
com que o interior penetrável se abre vai, ao
que parece, muito além das normas locais, que
foram definidas, no fim das contas, por obras
primas românticas como a casa Gamble (N.A.:
Imagem 043, residência construída em 1909,
em Pasadena, Califórnia, projeto dos arquitetos
irmãos Charles e Henry Greene, é considerada
obra prima do estilo arquitetônico norteamericano Arts and Crafts) e confirmadas por
duas gerações subsequentes de impostações
engenhosas, antigas e modernas, nórdicas ou
hispânicas. (BANHAM, Reyner. op.cit., p.208)

Imagem 042: Casa Stahl, Los Angeles. Projeto de 1959 do arquiteto Pierre Koenig
para o programa Case Study Houses. Exemplo da transparência e integração
entre exterior e interior que o programa buscava. Fonte: < http://dayoutinnz.
blogspot.com.br/2014/09/stahl-house.html >. Acesso em 30 nov. 2016.

Em Ribeirão Preto, também pode-se observar que
as arquiteturas residenciais modernas das décadas de
1950, 1960 e 1970 foram construções pontuais, delimitadas
a determinados bairros e a um período de tempo. Nesse
ponto, a referencia em mapas torna-se importante para
a apreensão do fenômeno, já que é possível ler através
de cores representando cada década, a expansão dos
bairros, a assiduidade dessas arquiteturas ao longo do
tempo, pontos de maior concentração desses projetos,
etc. São arquiteturas que não fazem parte do imaginário
residencial da população e não tem suas características
arquitetônicas e urbanísticas enxergadas e facilmente lidas
pela maioria das pessoas, tanto à época em que foram
construídas, como atualmente. Esse aspecto da aceitação
dessas arquiteturas pela população leiga fica clara no

Imagem 043: Casa Gamble, Pasadena, Califórnia. Projeto de 1909 dos arquitetos
Charles e Henry Greene. Fonte: < http://mapio.net/s/4109114/ >. Acesso em
30 nov. 2016.
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discurso dos próprios moradores e clientes dessas casas.
Sobre esse aspecto, em visita à Residência Anderson
Gattás39 (Imagem 044), no bairro Alto da Boa Vista, Maria
Lúcia Gattás, proprietária original, que vive até hoje na
casa, concedeu o seguinte depoimento:
Para ser sincera, naquela época, eu não
entendi a casa. A maquete, depois que
eles apresentaram, eles levaram embora. E
depois, quando construíram, eu via aquele
monte de madeirites, entrava na casa e não
entendia, sabe? Essa região, esses terrenos,
foram vendidos para muitos médicos da USP, da
Santa Casa, né? Então, o que acontecia: eles
entravam aqui, para ver a casa em construção,
e me perguntavam como era essa casa. E eu
dizia que não sabia, “vamos ver como que
vai ser”.40

Imagem 044: Residência Anderson Gattás, Ribeirão Preto. Projeto de 1970 dos
arquitetos Francisco Segnini e Joaquim Barretto. Fonte: Acervo do arquiteto
Valter Luís Secco Felix (1987).

Se os projetos causavam estranhamento para os
próprios clientes que ali iriam viver, não é de se estranhar
que a reação da população na época, e nos tempos
atuais, não seja diferente.

39. Projeto de 1970 dos arquitetos Francisco Segnini e Joaquim Barretto.
40. Entrevista com Maria Lúcia Gattás, maio de 2015 (ver anexos da
dissertação).
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3 - Procedimento Metodológico:
Do não sistemático à sistematização
(ou a descrição de um modo de operar que só se apresenta
organizado a posteriori)
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Cabe ressaltar o caráter não sistemático adotado na
pesquisa. Ainda que um cronograma geral do método tenha
sido traçado no projeto de pesquisa que precedeu o trabalho,
a maneira como o tema foi tratado, isto é, com estratégia
de cinco frentes sendo desenvolvidas simultaneamente,
e compreendidas a posteriori, levou a um escopo que foi
esclarecido apenas ao final do processo. Abaixo descrevo
as cinco frentes, desenvolvidas simultaneamente, de acordo
com o cronograma estabelecido.

Com os mapas e vistas das ruas em mãos, foi possível traçar
rotas e conhecer a fundo o plano dos bairros (uma vez que
o traçado desses bairros foge, por vezes, do traçado em
quadrícula comum, influenciados pelos projetos de bairros
jardins, contemporâneos aos projetos), além de possibilitar a
identificação das arquiteturas residenciais com mais calma
e sem a urgência do registro ao vivo. O planejamento
possibilitou determinar metas, como residências a serem
registradas a priori, e análise das mudanças que o entorno
sofreu em relação à imagens expostas no Street View, uma
vez que as imagens registradas pela Google disponibilizadas
à época da pesquisa, eram do início da década de 2010
(ou seja, pelo menos de três anos antes da pesquisa ser
iniciada).
O conceito do Street View, visto da rua (tradução livre),
assume importância no levantamento, uma vez que muitas
das arquiteturas registradas nunca foram fotografadas
antes, portanto, são desconhecidas por uma grande maioria
do público (basicamente, apenas moradores, vizinhos, e
profissionais envolvidos no projeto e construção conhecem
essas casas). A maneira como esses edifícios se apresentam,
vistos por quem percorre o espaço público, é fundamental
para que compareçam no trabalho. O Street View ainda
oferece outra vantagem: devido ao posicionamento da
câmera no carro, que registra as imagens que depois vão
ser amarradas online, sob um ponto de vista mais alto que
o comum (mais alto que uma pessoa com uma câmera na
mão), foi possível observar relances de arquiteturas ocultas
por detrás de muros altos ou paisagismo volumoso.
Embora existam limitações e características que
atrapalham nas fotografias registradas pelo Google

1- Pesquisa in loco
2 - Revisão bibliográfica
3 - Coleta de informações na Prefeitura Municipal
4 - Acervo do Arquivo Histórico de Ribeirão Preto
5 - Entrevistas e depoimentos
1- Pesquisa in loco
O planejamento da pesquisa em campo utilizou duas
ferramentas online e visitas em diferentes horários e dias aos
seguintes bairros: Jardim Sumaré, Alto da Boa Vista, Jardim
Recreio, Ribeirânia, Jardim América e Jardim Canadá41.
a) Google Street View
A ferramenta da plataforma Google possibilitou o
planejamento das visitas in loco, para fotografar as casas.
41. A definição dos bairros como recorte espacial na dissertação foi definida
durante o levantamento fotográfico e bibliográfico. Ficou entendido na
pesquisa que os bairros que possuíam o maior número de exemplares
relevantes ao trabalho eram o Jardim Sumaré e o Alto da Boa Vista. Algumas
outras casas, no entanto, foram consideradas no escopo do trabalho,
embora estejam localizadas em outros bairros (Jardim Recreio, Ribeirânia e
Jardim América).
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(automóveis, árvores, pessoas ou objetos tampando vistas
que seriam cruciais, o limite de colagem de uma foto com
outra por vezes desalinhadas, etc), o planejamento que
a ferramenta oferece, com possibilidade de traçar rotas
e observar o tempo todo a ligação entre as imagens
observadas e mapas, foi aproveitada para a estratégia
de registro fotográfico e entendimento geral do escopo
de arquiteturas existentes.

fotografadas, foi observado que existiam alguns pontos em
comum entre as arquiteturas:

b) Pesquisa em campo e registro fotográfico
Uma vez que as residências nunca foram publicadas
ou divulgadas, era natural que a primeira triagem resultasse
em um registro fotográfico diversificado, de casas que se
destacam em meio ao entorno dos bairros.
O levantamento tem características não sistemáticas,
o procedimento fotográfico não foi o mesmo para todas
as casas, mas foi diferindo à medida que diferia também
aquilo que era importante registrar em cada caso. O modo
de fotografar não era replicável em todos os casos, pois o
ângulo e posição escolhidos, eram aqueles que revelavam
o máximo de informações possíveis. Ou seja, uma imagem
síntese, de cada casa, seria diferente pra cada caso.
As balizas justificativas para o registro e diretrizes para
o reconhecimento in loco adotadas, sempre do ponto de
vista de quem observa essas arquiteturas da rua, foram
sendo compreendidas à medida que o levantamento
era realizado. Claro, o foco do trabalho é o de registrar
residências projetadas e construídas a partir da década de
1950, por gerações de arquitetos formados em uma linha de
pensamento de vanguarda, com referências modernistas.
A partir de certo ponto, com um certo volume de casas

- Coberturas diferentes do telhado cerâmico com
duas ou quatro águas (já que essa solução era, e ainda
é, a mais comum adotada em residências na cidade),
platibandas, laje impermeabilizada ou laje jardim (dando
a sensação de não haver telhado), coberturas em uma
água ou abóbadas, poderiam significar que a residência
é fruto de um projeto mais elaborado, com embasamento
teórico da época, pensado para ser diferente, exibir uma
estética de “vanguarda”;

- A apresentação de ao menos um dos cinco pontos
da nova arquitetura42: fachada livre, pilotis, terraço jardim e
janelas em fita (com exceção do quinto ponto, de planta
livre, que não pode ser analisado apenas observando as
fachadas da rua);

- Casas desprovidas de portões, muros ou obstáculos.
Muitas residências ainda conservam essa característica,
muito comum nesses bairros estritamente residências, à
época de suas construções;
- Materiais aparentes e a ausência de revestimentos.
Materiais como tijolo, concreto, madeira e pedra, deixados
aparentes, poderiam acusar a autoria de arquitetos
42. De acordo com o famoso manifesto de Le Corbusier. Uma vez que pelo
menos um desses cinco pontos aparece na maioria das obras projetadas por
arquitetos em Ribeirão Preto.
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(principalmente a partir da década de 1960, quando a
postura da “verdade construtiva” era bastante difundida
nas escolas de arquitetura43);
Para as fotografias foram utilizadas câmeras digitais,
que possibilitassem realizar o upload dos registros no
computador. De acordo com o planejado no Street View,
algumas ruas foram visitadas mais de uma vez, para captar
o melhor ângulo e iluminação, que contribuíssem para que
ficasse registrado nas fotografias as características que
levaram tais arquiteturas a serem consideradas.
A respeito de ângulo e iluminação, da melhor vista
registrada para cada casa, é importante a pergunta:
que posições dos edifícios eram escolhidas para serem
registradas? A resposta para essa indagação não pode
ser dada antes do registro, mas durante: as casas eram
fotografadas de onde se podia ver melhor o que eu estava

vendo. A respeito da representação de um edifício através
da fotografia, são importantes as considerações de Bruno
Zevi:
Mas, se, como já esclarecemos, o caráter
primordial da arquitetura é o espaço interior,
e se o seu valor deriva do viver sucessivamente
todas as etapas espaciais, é evidente que nem
uma nem cem fotografias poderão esgotar
a representação de um edifício, e isso pelas
mesmas razões pelas quais nem uma nem cem
perspectivas desenhadas poderiam fazê-lo.
Cada fotografia engloba o edifício de um único
ponto de vista, estaticamente, de uma maneira
que exclui esse processo, que poderíamos
chamar musical, de contínuas sucessões de
pontos de vista que o observador vive no seu
movimento dentro e ao redor do edifício. Cada
fotografia é uma frase separada de um poema
sinfônico ou de um discurso poético, cujo valor
essencial é o valor sintético do conjunto. (ZEVI,
Bruno. op.cit., p.50)

43. Optei por não utilizar o termo “Brutalismo” para designar essa
postura de projeto, uma vez que o uso do termo é discutível. Pesquisas
como da arquiteta Ruth Verde Zein, cujos websites Brutalist Connections
<http://brutalistconnections.com> e Arquitetura Brutalista <http://www.
arquiteturabrutalista.com.br> são fruto de sua dissertação de mestrado e
doutorado sobre o tema, podem esclarecer melhor a questão. No entanto,
a influência da obra tardia de Le Corbusier na obra dos arquitetos de São
Paulo, que passaram a adotar materiais aparentes em seus projetos, é clara
e bastante aceita. Para efeito de exemplo: em depoimento em aula, na pósgraduação da FAUUSP, ao expressar opinião sobre o termo “escola paulista”
de arquitetura, o arquiteto Julio Roberto Katinsky disse acreditar mais em uma
“escola corbusiana” de arquitetura paulista. Muitas das casas em Ribeirão
Preto, projetadas nesse período, principalmente a partir da metade da
década de 1960, possuem essas características, uma vez que muitos arquitetos
que atuavam na cidade, faziam parte dessa geração e haviam aprendido a
projetar com esses mesmos arquitetos de São Paulo (ver adiante, no capítulo
6, casas de arquitetos como João Batista Martinez Corrêa, Francisco Segnini,
Joaquim Barretto, José Alberto Soares, dentre outros).

Mais do que se preocupar, portanto, em captar a
arquitetura (ação impossível, que nunca substituirá a ação
pessoal de circular dentro e ao redor de um edifício), as
fotografias das residências de Ribeirão Preto, servem como
síntese, uma representação dos atributos importantes,
relevantes desses projetos construídos em relação ao
escopo da produção arquitetônica brasileira.
c) Arquigrafia
De posse dos registros fotográficos, a rede social

65

Arquigrafia44 possibilitou a organização de todas as fotos
de maneira rápida, disponibilizando o levantamento online,
com informações importantes como endereço, data de
registro, data de upload e dados da arquitetura (que
poderiam ser editados e completados conforme a pesquisa
avançava, Imagem 045).
Além de provar ser uma ferramenta importante no
processo, o compartilhamento online do levantamento
em progresso, possibilitou a divulgação do trabalho, e a
decorrente ajuda e interesse da comunidade acadêmica
e usuários da rede social pela pesquisa45.
2 - Revisão bibliográfica
Uma vez que uma das justificativas da pertinência
da pesquisa, é justamente o fato dessas residências não
terem sido divulgadas ou estudadas devidamente, uma das
44. “O ARQUIGRAFIA é um ambiente colaborativo digital público, sem fins
lucrativos, dedicado à difusão de imagens de arquitetura, com especial
atenção à arquitetura brasileira. Este projeto é desenvolvido na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), em
parceria com o Instituto de Matemática e Estatística (IMEUSP) e a Escola de
Comunicação e Artes (ECAUSP). Abrigado desde 2012 no Núcleo de Apoio
à Pesquisa em Ambientes Colaborativos na Web (NaWEB), o ARQUIGRAFIA
recebeu ao longo de sua história apoio da RNP, da FAPESP, do CNPq e das
Pró-Reitorias de Pesquisa e de Cultura e Extensão da USP. O objetivo principal
deste projeto é contribuir para o estudo, a docência, a pesquisa e a difusão
da cultura arquitetônica e urbanística, ao promover interações colaborativas
entre pessoas e instituições na Internet.” Texto disponibilizado na descrição
do projeto, no web-site <http://arquigrafia.org.br>. Acesso em nov. 2016,
Imagem 045: Exemplo de página do Arquigrafia exibindo uma fotografia e
informações que podem ser armazenadas e editadas, parte do processo de
levantamento na pesquisa. Fonte: <http://www.arquigrafia.org.br/photos/3799>.
Acesso em 30 nov. 2016.

45. Durante o levantamento, e exposição no banco de dados do Arquigrafia,
aconteceram algumas contribuições de pessoas que descobriam a pesquisa
através de sites de busca.
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hipóteses que surgiram na etapa do projeto de pesquisa
era de que as fontes bibliográficas sobre o assunto seriam
escassas. Iniciado o processo de busca por bibliografia,
ficou comprovada a hipótese (como se demonstrou no
capítulo 2 dessa dissertação). De acordo com o estipulado
pelo plano de pesquisa, a pesquisa teria início em duas
frentes:

anterior, nenhuma casa de Ribeirão Preto foi encontrada
na revista Acrópole)47. A pesquisa em sites de busca na
internet resultou em poucas referências, apontando para
as dissertações de mestrado e TFGs encontrados.

- A pesquisa sobre as casas dentro do recorte adotado.
Apenas duas dissertações de mestrado lidam com parte do
tema (no caso: sobre a obra dos arquitetos Francisco Segnini
Junior, mestrado do próprio arquiteto, e Joaquim Claudio
Barretto, mestrado de Julio Barretto Gadelha), e três TFGs
(trabalhos finais de graduação) desenvolvidos no Centro
Universitário Moura Lacerda. A pesquisa em períodicos,
principalmente de revistas de arquitetura especializadas
da época, não retornou resultados46 (como citei no capítulo

3 - Coleta de informações na Prefeitura Municipal
De posse dos endereços das casas fotografadas, o
passo seguinte foi recolher mais informações no setor de
aprovação de projetos da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto. Todos os projetos aprovados na Prefeitura anteriores
ao ano de 1978, encontram-se disponíveis para pesquisa e
visualização no Arquivo Histórico de Ribeirão Preto (AHRP).
Através de uma ficha básica de informações, impressa
pela própria secretaria, é possível pedir pelas plantas e
documentos originais de aprovação do projeto.
A ficha impressa contém a maioria das informações
pertinentes à pesquisa (proprietário original, endereço, data
de aprovação do projeto, autor e responsável técnico,
metragem quadrada do terreno e área construída do
edifício). No entanto, algumas informações não constavam
nas fichas. Na maioria das vezes, o nome do autor do
projeto não era identificado, sendo possível constatar o
dado apenas observando os documentos originais. Esse
procedimento definiu o número de residências dentro do
trabalho, uma vez que algumas casas fotografadas não

46. Embora não existam projetos residenciais de Ribeirão Preto publicados
em revistas especializadas das décadas de 1950, 1960 e 1970, algumas casas
foram publicadas em revistas voltadas ao público leigo. Caso, por exemplo,
da Residência Anderson Gattás (ver capítulo 6), publicada na edição número
22 da Revista Casa e Decoração (São Paulo, 1976).

47. Foram pesquisadas três revistas de arquitetura especializadas da época:
Revista Acrópole, escaneadas do acervo da FAUUSP, no web-site: http://
www.acropole.fau.usp.br, e Revista Projeto e Módulo no web-site do
Laboratório de Pesquisa, Projeto e Memória (LPPM) da PPGAU/UFPB: http://
www.lppm.com.br.

- A pesquisa do contexto residencial da cidade (que
originou o capítulo 1 desta dissertação). A bibliografia
base para essa pesquisa foi composta por trabalhos que
tratassem do desenvolvimento urbano de Ribeirão Preto,
e que possibilitassem o entendimento do contexto do
surgimento dos bairros recortados, durante a segunda
metade do século XX.
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faziam parte do recorte temporal da pesquisa (haviam sido
projetadas e construídas nas décadas de 1980 e 1990).

6 - Análise de uma residência selecionada dentro do
levantamento
A analise consiste na avaliação dos motivos que
levaram à escolha de uma determinada casa dentro da
produção arquitetônica residencial da cidade. Através do
exemplo, a ideia é apontar através de imagens e de um
texto, as características que chamaram a atenção e que
justificaram o registro de tal arquitetura. Por meio desse
capítulo, se torna mais clara a metodologia a posteriori
citada no item 1.b desse capítulo.

4 - Acervo do Arquivo Histórico de Ribeirão Preto
A pesquisa dentro do Arquivo Histórico, disponível
publicamente, foi fundamental para a ilustração do capítulo
1, e para a busca por fotografias que poderiam identificar
arquiteturas residenciais pertinentes ao trabalho. Acervos
como do fotógrafo Tony Miyasaka48 possibilitam um canal
para o entendimento da evolução arquitetônica da cidade.
5 - Entrevistas e depoimentos
O registro de conversas com arquitetos, proprietários
e estudiosos de Ribeirão Preto foi, por vezes, fundamental
para a identificação de arquiteturas e fatos importantes
no período de trinta anos estudados. Embora não se possa
tomar o discurso de uma pessoa como prova cabal para
comprovação de um fato histórico49, as entrevistas ajudaram
a lançar luz a questões pertinentes à pesquisa.
Além dessas cinco frentes de trabalho, outras
complementares foram desenvolvidas no intuito de armar
uma exposição e explicação dos resultados dentro da
dissertação.

7 - Organização e apresentação dos projetos
selecionados
Para a apresentação das casas presentes no
trabalho, é importante adotar uma metodologia que
permita a exposição mínima de informações, sem que
adjetivos e subjetividades façam parte do texto e, ao
mesmo tempo, que a maneira como o levantamento foi
construído, através de registros fotográficos vistos da rua,
ganha-se protagonismo. Devido ao volume grande de
residências, e o material inédito que elas representam, foi
adotado um layout similar ao do livro “Arquitetura Moderna
Paulistana”, onde a síntese opera de maneira a condensar
as informações importantes para o trabalho (localização,
data de projeto, estado de conservação, etc). Outras
informações coletadas, que podem contribuir para futuras
pesquisas sobre o tema (desenhos técnicos da prancha de
aprovação na prefeitura, ficha de processo na Prefeitura,
etc) foram dispostas nos anexos. As informações sobre
cada projeto residencial contidos no trabalho são:

48. Tony Miyasaka foi um importante fotógrafo em Ribeirão Preto, cujo legado
fotográfico já rendeu exposições e um livro. Suas fotografias expostas neste
trabalho, foram utilizadas com a gentil permissão de sua filha, Elza Miysaka.
49. Como aponta Ruth Verde Zein em entrevista a Julio Barretto Gadelha,
em sua dissertação de mestrado sobre a obra do arquiteto Joaquim Barretto
(GADELHA, 2011; p.349).
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Capítulo 6:
a) Ficha técnica com base nas fichas da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto, postadas no Arquigrafia,
contendo:
		
- Nome da obra;
		
- Autor(es) do projeto;
		
- Responsável técnico pela obra;
		
- Ano do projeto;
		
- Proprietário original;
		
- Endereço da obra;
		
- Área do terreno;
		
- Área construída;
		
- Uso atual.
b) Fotografias (vistas da rua);
c) Breve texto apontando características importantes
do projeto.
Anexos:
a) Ficha referente ao processo de aprovação na
Prefeitura;
b) Prancha da prefeitura municipal com desenhos
técnicos (plantas, cortes e elevações).

Esses parâmetros traçados buscam tornar a leitura
dos projetos didática, reconhecendo em cada casa as
características que a tornam especial dentro da produção
residencial de Ribeirão Preto. Ao expor isso, busca-se
estimular novas leituras e entendimentos sobre o papel
maior que essas casas tiveram, e ainda tem, na construção
do imaginário urbano, contribuindo para a história da
arquitetura brasileira, e dando o “ponta pé” inicial de uma
pesquisa que pode conter um recorte ainda maior ou mais
específico, dentro de um assunto ainda não explorado,
nesse formato, na cidade.

Pareceu especialmente importante na organização
do trabalho, a não inclusão dos desenhos técnicos na
exposição dos projetos, para enfatizar a questão do Street
View/visto da rua e seu papel na compreensão de cada
casa. No entanto, a pesquisa reconhece a importância
que o desenho técnico tem na compreensão individual
de cada projeto e a futura contribuição latente nessas
representações, por isso sua inclusão nos critérios de
exposição e sua presença nos anexos.
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4 - Oculta e silenciosa:
Uma casa no Jardim Sumaré
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Durante o ano de 2011, a Residência Teresa Risso,
famosa nas discussões acadêmicas da cidade, foi demolida
para dar lugar a uma agência bancária (Imagem 046).
Tomado pelo sentimento de impotência, e pela carência de
fontes de informação sobre a casa50, parecia fazer sentido
buscar por mais casas que poderiam estar destinadas ao
mesmo fim. Era apenas a questão de dirigir e filtrar o olhar
ao observar a arquitetura no bairro do Jardim Sumaré.
Para que esse “filtro” pudesse ser acionado, pareceu
importante transitar pelo Jardim Sumaré a pé. Ribeirão Preto,
já há algumas décadas, perdeu a escala de circulação do
pedestre. Caminhar em determinadas áreas da cidade,
principalmente nos novos loteamentos, é uma atividade
dificultada pelos empreendedores: falta sinalização,
calçamento, e iluminação. A atual expansão urbana toma
o automóvel como meio de locomoção primário. Claro,
essa característica não é exclusiva de Ribeirão Preto, longe
disso, mas afeta diretamente a maneira como a população
apreende o espaço urbano.
Outro fator importante para que essa busca pudesse
ganhar conteúdo, é o fator facilitador que a câmera digital,
embutida nos aparelhos smart phones oferece. Nunca foi
tão fácil realizar um registro fotográfico como na atualidade,
e essa interface oferece a possibilidade de registro urbano
precioso à busca.
Embora a tarefa de percorrer os quarteirões de
Imagem 046: Acima, Residência Teresa Risso, projeto de 1963 do engenheiro
Hélio Fóz Jordão. Fonte: Google Street View (08/2011). Abaixo, agência bancária
construída no local em que antes estava a casa, demolida parcialmente e
utilizada para a composição do novo edifício. Fonte: acervo do autor (05/2013).

50. A Residência Teresa Risso era conhecida na cidade como “a casa
sem portões”. Apenas em 2014, já ingresso na pós-graduação da FAUUSP,
é que tive acesso a mais informações sobre o projeto, na Secretaria do
Planejamento de Ribeirão Preto.
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determinado bairro, registrando, por meio de uma máquina
fotográfica, arquiteturas residenciais pareça simples, essa
ação exige o conhecimento que apenas a formação do
arquiteto e urbanista propicia. Antes de mais nada: como
identificar, em meio ao tecido urbano, uma arquitetura
moderna? Partindo do pressuposto de que a arquitetura
moderna não é um estilo, pelo contrário, é o método
projetual desprovido da ação da composição e mistura
de estilos arquitetônicos do passado, como identificar
características que apontariam para a linguagem?
Para responder a essas perguntas, é necessário
conhecer minimamente a produção arquitetônica das
primeiras gerações de arquitetos brasileiros, especialmente
a paulista. Esse conhecimento básico, adquirido através do
hábito pela pesquisa da obra desses arquitetos, desencadeia
a possibilidade do reconhecimento de determinadas
características que poderiam apontar para o modernismo
exercido à época nos projetos dessas casas, e à suspeita
que justificaria seu registro para análise.
A apenas um quarteirão de distancia do canteiro
de demolição da Residência Teresa Risso, outra casa em
uma esquina chamou a atenção (Mapa 7). Escondida
em meio ao jardim que se confunde com a vegetação
da Praça Professor Luiz de Campos, entre a Rua Floriano
Peixoto e a Avenida Itatiaia, um edifício térreo, coberto
por abóbadas de tijolos, sustentadas por uma estrutura de
concreto aparente, passa despercebida ao olhar menos
atento (Imagem 047, página 76).
A estrutura em concreto aparente e as abóbadas
de tijolo lembraram as Maisons Jaoul, duas residências
localizadas no subúrbio de Paris, França, projetadas pelo

arquiteto Le Corbusier, no ano de 1954 (Imagem 048, página
77). Muitos arquitetos paulistas projetaram casas utilizando
a técnica das abóbadas de tijolo nas décadas de 1960 e
197051, portanto não foi difícil supor que essa casa no Jardim
Sumaré fosse influenciada por essa “onda”52.
Ao contrário da Residência Teresa Risso, que em
uma primeira pesquisa não resultou em informações
consistentes53, a casa de abóbadas é conhecida por alguns
arquitetos da cidade. O projeto, dos arquitetos Francisco
Segnini e Joaquim Barretto, é apenas um de uma obra
de diversos exemplares, construídos nas décadas de 1960
e 1970, discutidos e estudados, ainda que de maneira
superficial54, nos cursos de arquitetura da cidade.
Em uma troca de e-mails com a arquiteta Rita Fantini,
em janeiro de 2012, quando perguntada se sabia de quem

51. Dentre as casas mais famosas estão a Residência Simon Fausto (Flávio
Império, 1961), Residência Dalton Toledo (Joaquim Guedes e Liliana
Marsicano, 1962) e a Residência Pedro Tassinari (Eduardo de Almeida, 1964).
52. Em entrevista ao autor, o arquiteto Francisco Segnini afirmou que projetar
casas utilizando a solução de abóbadas de tijolo, na época, “era a última
moda” e “quem não fizesse abóbada estava totalmente ‘out’” (Ver anexos
ao fim da dissertação).
53. Me refiro a buscas por informações utilizando a internet, e conversas com
outros arquitetos da cidade.
54. Os arquitetos e professores Onésimo Carvalho e Rita Fantini fizeram um
esforço, ao longo das décadas de 1990 e 2000, em aplicar trabalhos de
levantamento da arquitetura moderna de Ribeirão Preto aos alunos das
universidades. Já existiam algumas fichas básicas (baseadas no sistema do
DOCOMOMO), de residências modernas, que puderam ser analisadas pelo
autor.
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Mapa 7: Mapa esquemático mostrando as duas casas registradas no
início da pesquisa, geograficamente próximas. A Av. Itatiaia delimita os
bairros Jardim Sumaré (acima) e Alto da Boa Vista (abaixo). Fonte: Mapa
de setores do município, modificado pelo autor.
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Imagem 047: Residência com cobertura de abóbadas em concreto aparente e tijolos,
na esquina da Rua Floriano Peixoto e Avenida Itatiaia, no bairro Jardim Sumaré. A
horizontalidade da construção e o paisagismo contribuem para que a arquitetura
passe anônima ao olhar menos atento. Fonte: acervo do autor (05/2015).
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era a autoria da casa de abóbadas, ela respondeu:
Essa casa é um projeto muito especial de um
arquiteto que construiu muitas coisas lindas em RP
conhecido como Barretinho (Joaquim Barretto,
fazia dupla com Francisco Segnini). Morava em
SP e morreu jovem, mas projetou entre outras,
a da esquina com a Av. Independência (onde
hoje é a loja de revestimentos), uma acima da
Av. Presidente Vargas que já ganhou o premio
IAB, uma de concreto que tem perto do campo
do Botafogo e essa aí maravilhosa.55

De posse do nome dos arquitetos, foi possível procurar
por mais informações. Através de um breve contato e trocas
de e-mail com o arquiteto Francisco Segnini, ainda atuando
em escritório e como professor, foi possível, ainda no ano
de 2012, descobrir mais informações a respeito da casa:
a casa de abóbadas tratava-se da Residência Maurício
Marcondes, o primeiro projeto construído dos arquitetos
Segnini e Barretto, projetada no ano de 1966.
Alguns anos mais tarde, após iniciar a busca por mais
informações a respeito das casas, foi possível verificar que
ambas, tanto a Residência Teresa Risso quanto a Residência
Maurício Marcondes, foram projetadas na mesma época
(1963 e 1966, respectivamente), com poucos anos de

Imagem 048: Maisons Jaoul, projeto de duas casas de 1956, do arquiteto Le
Corbusier. Fonte: <http://www.flickr.com/people/seier>, acesso em jun. 2013.

55. “(...) a da esquina com a Av. Independência”: 1a Residência Luiz Bueno
Brandão, ver página 158. “(...) uma acima da Av. Presidente Vargas que já
ganhou o premio IAB”: Residência Anderson Gattás, ver página 178. “(...)
uma de concreto que tem perto do campo do Botafogo”: 2a Residência Luiz
Bueno Brandão, ver página 194. Além dessas três casas e a de abóbadas,
foram identificadas uma quinta e uma sexta casa (ver capítulo 6 e Anexos).
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diferença. Se a diversidade construtiva apresentada por
ambas as residências já seria suficiente para garantir um
interesse acadêmico, o fato dessas arquiteturas serem
desconhecidas, possibilitaria descobrir projetos obscuros
dentro da história da arquitetura moderna brasileira.
Ocupando praticamente todo o lote de esquina, a
casa térrea podia ser melhor visualizada através da vista
da Rua Floriano Peixoto, a fachada de acesso, uma vez
que, em 2012, um espesso jardim cobria a fachada voltada
para a Avenida Itatiaia. A entrada, marcada por uma
cobertura com dois pórticos de abóbadas, com tijolos
cerâmicos de cor clara56, sustentados por vigas de concreto
aparente, deslocados em altura mais baixa do que em
relação ao restante do corpo do edifício, configura-se
como um elemento chamativo, por sua volumetria e sistema
construtivo incomum em comparação ao entorno. Além do
balanço da cobertura, que serve de abrigo para automóveis
(Imagem 049), chama a atenção o fato da residência ter
se mantido sem muro de fechamento ou portão voltado
para a rua de acesso desde 1968 (quando da conclusão
de sua construção, Imagem 050).
Esse aspecto de ruptura que a implantação e acesso

Imagem 049: Cobertura em abóbadas do abrigo de automóveis da Residência
Maurício Marcondes. A falta de um obstáculo separando a calçada da área
da casa, e a escala da estrutura em balanço, contrastam com o restante
do entorno: casas com coberturas em telhado cerâmico de quatro águas e
ocultas atrás de muros. Fonte: acervo do autor (06/2013).

56. Em conversa com o engenheiro responsável pela obra à época, Luiz
Maffeis, foi dito que os tijolos de cor clara, eram tijolos de pó de mico. A
preferência pelo tijolo não era apenas estética, uma vez que o tijolo oferecia
propriedades impermeabilizantes caras à casa. De acordo com o engenheiro,
o tijolo adquirido na época era tão bom que mesmo se mergulhado em um
balde de água por muitos dias, seu interior permanecia seco. A solução
construtiva foi repetida em outro projeto da dupla de arquitetos, a Residência
Manildo Fávero (1968), não em abóbadas, mas em planos de lajes inclinadas
de cerâmica armada (ver capítulo 6).
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Imagem 050: Elevação da Rua Floriano Peixoto, mostrando entorno imediato da Residência Maurício
Marcondes. Contraste entre a abertura da casa para a calçada em comparação aos muros e
portões de fechamento das casas vizinhas. Fonte: desenho do autor sobre base fotográfica.
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à casa impõe entre espaço público (calçada e rua) e
privado (limites do terreno), contrasta fortemente com o
entorno imediato, constituído por casas ocultas por detrás
de altos muros e portões. Por não existir uma barreira física
entre a calçada e o abrigo de automóveis (garagem),
característica enfatizada até no desenho da paginação
do piso da calçada, é possível se aproximar do corpo da
casa e apreender suas dimensões em uma escala íntima,
entre a escala do pedestre e a do morador. Essa experiência
de transição, comum quando da construção da casa
na segunda metade da década de 196057, permite uma
relação mais próxima com a arquitetura, literalmente, é
possível toca-la. Mesmo as empenas laterais ao acesso
de veículos da casa se apresentam próximas ao passeio,
separadas apenas por jardins.
O projeto é consciente dessa relação de proximidade
com o espaço público. Esse aspecto fica claro quando
se observa a maneira como os arquitetos resolveram as
fenestrações voltadas para a Rua Floriano Peixoto, por
exemplo. São janelas que se configuram como rasgos
verticais estreitos e profundos nas alvenarias, com vidros
jateados que permitem que a iluminação entre, mas que
impossibilita a visão de dentro da residência (Imagem
051). A arquitetura, embora expresse um desejo de se
constituir como parte do espaço urbano, ainda resguarda

Imagem 051: Fenestrações voltadas para a Rua Floriano Peixoto. Privaciade
sem a negação da relação entre público e privado. Fonte: acervo do autor
(06/2013).

57. Me refiro ao fato de que a maioria das casas na época não possuíam
muros ou portões fechando o acesso à rua. Isso pode ser comprovado por
fotografias antigas (como nas Imagens 017, 018, 019 e 020 no capítulo 1)
e pelos numerosos exemplares levantados de residências desprovidas de
portões ou muros ainda hoje.
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a privacidade que o programa de necessidades de uma
casa pede.
A empena voltada para a Avenida Itatiaia revela
o processo construtivo ao expor os quatro pórticos de
abóbadas que cobrem a casa (Imagem 052). Abaixo de
cada pórtico, portas de madeira pintadas na cor amareloclaro, se abrem para um muro que divide o espaço público
e privado. Era possível supor, ainda sem conhecer o projeto,
que tratava-se das portas dos dormitórios. Mesmo que exista
um muro na Residência Maurício Marcondes, configurandose como obstáculo separando a calçada e o espaço
adjacente aos dormitórios, existe uma preocupação com
a aparência desse muro: ao invés de uma alvenaria cega,
uniformizada por um revestimento, os arquitetos propuseram
um muro constituído por peças de concreto empilhadas
e amarradas em prumo, constituindo pequenas floreiras
que seriam cobertas por vegetação. Essa mesma solução
se dá no fechamento de outro muro, na fachada da Rua
Floriano Peixoto, no intervalo entre a casa e o terreno vizinho
(Imagem 053). Entretanto, é interessante notar que a solução
parece não ter funcionado como o esperado, já que no
muro da Avenida Itatiaia, uma alvenaria foi construída atrás
das peças de concreto58.
Na cobertura da casa, além do volume da caixa
d’água, chamam a atenção quatro chaminés posicionadas
próximas à empena dos dormitórios, acima dos quatro
pórticos de abóbadas (Imagem 052). A existência das
chaminés foi um mistério até a entrevista realizada com o

Imagem 052: A empena voltada para a Avenida Itatiaia revela as quatro
abóbadas que cobrem a casa. Fonte: acervo do autor (05/2015).

Imagem 053: Muro voltado para a Rua Floriano Peixoto, constituido por peças
de concreto tipo floreiras, cobertos por vegetação. Fonte: acervo do autor
(06/2013).

58. Provavelmente, a transparência que os intervalos das peças resultam no
muro, incomodou os clientes, que optaram por veda-lo.
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arquiteto Francisco Segnini, em Abril de 2013 (ver anexos
ao fim da dissertação). Quando indagado sobre a maneira
que o projeto foi apresentado ao cliente, Segnini contou:

construção, Luiz Gonzaga Maffeis (Imagem 054).
Em Novembro de 2013, visitei a casa e entrevistei o
proprietário, Maurício Marcondes60. Quando questionado
sobre a experiência de construir uma casa diferente dos
padrões arquitetônicos de Ribeirão Preto na época, Maurício
afirmou:

(...) Se você olhar aquela casa, ela é voltada
para o sudoeste, não é? (...) Ela pega um
pouquinho do sol da tarde, mas ela pega a
predominância dos ventos sul. Daí o que a
gente fez nos quartos: se você entrar lá, vai
ver que existem uma chaminés, de tal forma
que o vento entrasse aqui e saísse lá (N.A.:
desenhando em corte a casa). Então a casa
ficou anos sem ar condicionado. Chegamos
com esse corte montadinho, mostrando o
esquema da ventilação, e etc.

(...) Olha, essa obra aqui, realmente, para
construir precisa ter um pouco de pachorra. E eu
gosto de arquitetura, sempre gostei. Aliás, gosto,
mas não tenho gosto. Por que, olha, a mão
de obra para fazer uma casa dessa é muito
grande. Mas é muito grande! Tanto é, que eu
parei a obra um ano. Começa que essa casa,
para ser construída, tem que ser feita primeiro
inteirinha de madeira. (...) Foram...uns dez
caminhões de madeira! Coisa absurda. Tem que
fazer os pilares, e não sei mais o que. E depois
de pronta, aí pega madeira e faz por cima.
(...) Esse “rego” aí nos tijolos, é um baguetinho
de madeira, com uns toquinhos pra acertar a
largura das coisas, pra só depois por o tijolo. (...)
Aí colocava o tijolo, colocava a argamassa.
Quando tirava a fôrma e os baguetinhos, ficava
assim, como está. Só lixava um pouquinho. Esse
concreto aí (N.A.: se referindo às vigas) não foi
sequer lixado.
(...) Agora... infelizmente isso vai ser demolido
um dia, não é?

De posse de registros fotográficos, do endereço, e
depois da entrevista com o arquiteto em 201359, foi feita uma
consulta no sistema de banco de dados de informações na
Secretaria do Planejamento de Ribeirão Preto, em busca
de mais dados. De posse do endereço, é possível consultar
informações a respeito de qualquer projeto que tenha
passado por aprovação para construção no município.
Através do relatório, impresso em uma folha com layout
padrão da Secretaria, foi possível comprovar informações:
o nome do proprietário Maurício R. Marcondes, data de
entrada do processo para aprovação (20/07/1966), a
aglutinação de quatro lotes para a construção, metragem
quadrada, e o nome do engenheiro responsável pela

60. Apesar desse procedimento ter sido possível nessa casa, dada a
proximidade com o arquiteto Francisco Segnini, ele não foi adotado como
padrão para todas as casas do levantamento. Pela quantidade de casos,
se tornaria inviável em uma pesquisa de mestrado. A entrevista se encontra
disponível para leitura, na íntegra, nos anexos da dissertação.

59. Nessa época, o autor cursava uma disciplina como aluno especial na
pós-graduação da FAUUSP. A entrevista com o arquiteto Francisco Segnini se
deu na sede da pós, na FAU Maranhão.
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No depoimento de Maurício, fica claro o esforço
coletivo resultante do desejo de projetar e construir uma
arquitetura residencial diferente dentro do panorama da
época em Ribeirão Preto. Se o sistema construtivo por si
só já carrega uma quebra de paradigmas, também fica
evidenciada a importância que o cliente vai ter no edifício
construído. Evidentemente, trata-se de uma leitura das
necessidades que o futuro morador impõe, somado à
vontade de toda uma geração de arquitetos brasileiros
voltados a uma linha de pensamento de vanguarda. Por
isso a importância em reconhecer essa produção como
um fenômeno urbano, particular a determinados bairros,
em determinada época.
A pergunta que Maurício Marcondes lança ao final
“(...) infelizmente isso vai ser demolido um dia, não é?”,
ilumina outra problemática vinculada a esse fenômeno
arquitetônico das décadas de 1950, 1960 e 1970 em Ribeirão
Preto: se essa produção residencial modernista na cidade
é reconhecida como sendo importante, como garantir que
esse legado não se perca? A destruição dessas arquiteturas,
por meio de reforma ou demolição, deve ser encarada
como um processo negativo? O próximo capítulo pretende
discutir essas questões.

Imagem 054: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Maurício
Marcondes. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Catalogação e registro da memória arquitetônica
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A produção mais numerosa de residências na década
de 1950 é dos arquitetos Ijair Cunha e Cássio Pinheiro
Gonçalves. Os arquitetos, formados nas primeiras turmas
da FAUUSP e FAU Mackenzie respectivamente, trabalharam
sozinhos durante alguns anos, até que resolveram unir forças
em um mesmo escritório. Ijair Cunha, em especial, possui
prolífica produção, com muitos projetos de residências no
bairro Jardim Sumaré (primeira expansão sul da cidade).
Durante a pesquisa, muitos exemplares foram identificados,
mas nem todas as informações pertinentes ao levantamento
foram encontradas, principalmente de projetos mais antigos,
referentes à década de 1950. Para citar dois exemplos,
a Residência Altino Arantes (Imagem 055, página 88)
e a Residência Masini Xavier (Imagem 056, página 88),
projetadas e construídas em 1956 e 1957, respectivamente,
no bairro Jardim Sumaré, embora tenham sido identificadas
na pesquisa, carecem de maiores informações para
comparecerem no levantamento61.
Talvez a casa mais importante da década de 1950,
para a arquitetura de Ribeirão Preto, seja a Residência Costa
Couto (Imagem 057, página 89), conhecida na cidade
como a “Casa das Paineiras”, uma das primeiras casas
projetadas na parceria entre Cássio Pinheiro Gonçalves e
Ijair Cunha, em 1959. A respeito do projeto, a arquiteta Rita
Fantini, pesquisadora da obra dos arquitetos, escreve:

A “Casa das Paineiras”, projeto de Ijair Cunha,
foi durante muito tempo um ponto de referência
na cidade, através do impacto ocasionado
por esta construção. Construída na ponta de
uma quadra, sobre um terreno triangular e de
topografia bastante acidentada, onde existiam
quatro paineiras que foram cuidadosamente
preservadas e envolvidas pela construção. A
implantação, resolvida com a intenção de
privilegiar os visuais, e aproveitar ao máximo
as características naturais do terreno, resolvese a partir de uma organização radial de cujo
centro partem três blocos resolvidos em três
níveis diferentes: o bloco de serviço paralelo
à rua, a área íntima perpendicular a esta, e a
área social cuja extensão é resolvida através de
lajes que envolvem o estar e que “abraçam”
as quatro paineiras. (...) Considerada um dos
marcos da arquitetura moderna na cidade, a
Casa das Paineiras foi reconhecida como um
exemplo de respeito às condições do lugar.
(Fantini, 1996; p.16)

De acordo com a arquiteta Marta Cunha, filha de
Ijair, fotos da casa foram utilizadas como cartão postal de
Ribeirão Preto62.
Com o passar das décadas, os bairros onde essas
primeiras residências modernistas foram construídas
sofreram mudanças de uso, adensamento, influência de
equipamentos e fluxos viários que resultaram em uma

61. Não foram encontradas as pranchas com os desenhos arquitetônicos
para aprovação dessas duas casas. No caso da Residência Altino Arantes,
não existiam sequer informações básicas na Secretaria do Planejamento.
Todas as informações sobre esses dois projetos, foram adquiridas com a
arquiteta Rita Fantini, que no ano de 1995, realizou um pré-levantamento
para um projeto de pesquisa de Mestrado.

62. As fotos da casa que serviram de cartão postal, seguidas da afirmação,
se encontram no Trabalho Final de Graduação da arquiteta Marta Cunha,
apresentado em 1995, no Centro Universitário Moura Lacerda (ver referência
ao final do artigo).
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Imagem 055: Residência Altino Arantes, projeto de 1956 do arquiteto Ijair Cunha.
A casa foi demolida, e em seu lugar foi construído um edifício comercial. É
possível ainda visualizar nas fotos que a casa vizinha é a Residência Affonso
Oranges (também projeto do arquiteto, ver página 110 do capítulo 6). Fonte:
Acervo dos arquitetos Onésimo Carvalho e Rita Fantini (1995).

Imagem 056: Residência Masini Xavier, projeto de 1957 dos arquitetos Ijair
Cunha e Cássio Pinheiro Gonçalves. A casa foi demolida e em seu lugar, na
Rua João Penteado, foi construído um edifício comercial. Fonte: Acervo dos
arquitetos Onésimo Carvalho e Rita Fantini (1995).
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Imagem 057: Residência Costa Couto, a “Casa das Paineiras”, projeto de 1959 dos arquitetos Ijair Cunha e Cássio Pinheiro Gonçalves. A casa foi
demolida em 1976, e em seu lugar foi construída uma torre residencial. Fonte: Acervo dos arquitetos Rita Fantini e Onésimo Carvalho (possivelmente
registrada por Tony Miyasaka, entre 1972 e 1976).
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mudança de cenário, em alguns casos, radical (Imagens
058 e 059). É de suma importância o reconhecimento da
inevitabilidade da mudança nos centros urbanos, e seu
reflexo nas arquiteturas que os compõem: assim como
todas as coisas possuem um tempo de vida determinado,
na arquitetura esse tempo também existe. Quando esse
tempo chega ao fim, seja por demanda de seus usuários, ou
por uma demanda extra-arquitetônica, da “mudança dos
tempos”, cabe à arquitetura se adaptar, ser transformada
para atender novo uso, ou ser destruída para dar lugar a
uma nova arquitetura.
Ao final do século XX, os bairros em que essa
produção arquitetônica residencial modernista, produzida
principalmente entre as décadas de 1950 e 1970, mais
comparece, sofreram mudanças de uso, passando de
bairros estritamente residenciais para de uso misto.
O choque que tais residências causavam à época de
suas concepções, e ainda causam pela coragem da quebra
de paradigmas que seus atributos apresentavam (abstração
formal, ausência de “estilos” arquitetônicos, ruptura ou
quase-ruptura entre espaços internos e externos, etc) fazem
com que o cidadão reflita sobre o papel da arquitetura nos
centros urbanos, contribuindo para a construção de uma
memória e de ideias de cidade (Imagem 060, página 92).
Reconhecidos os valores intrínsecos a essas
arquiteturas, qual deve ser então o papel da pesquisa na
preservação desses projetos? Enquanto é perfeitamente
plausível optar pelo tombamento de um edifício cultural,
afim de garantir que suas características originais jamais
sejam alteradas, essa mesma estratégia pode ser utilizada
para as residências? Quando analisadas isoladamente,

todas as arquiteturas que ainda preservem as características
caras à sua importância em determinado período no tempo,
justificados perante a história oficial, podem ser tombadas
pelo patrimônio histórico. No entanto, quando se começa
a analisar uma produção pela ótica do fenômeno, de um
universo de arquiteturas, de uma porcentagem construída
urbana considerável, o tombamento se coloca como
“engessamento”, e não mais como preservação. Afinal,
não seria viável viver em uma cidade onde centenas de
casas se transformaram em museus e centros culturais, por
exemplo, perante uma demanda abissal por habitações
e infraestrutura básica em nosso país.
Se a preservação física dessas arquiteturas parece
inviável do ponto de vista patrimonial, a contribuição
que esses projetos tiveram, e continuam a ter, dentro de
como a arquitetura se coloca no espaço urbano (como
uma implantação pode criar discussão sobre espaço
público e privado, como uma distribuição programática
pode dialogar com igualdade social, etc) se cristaliza, e
mostra sua importância perante o panorama do repertório
arquitetônico moderno brasileiro. A preservação dessa
produção residencial pode se dar através do resgate
de suas representações, latentes de atributos que valem
a pena preservar, por enriquecerem uma produção já
reconhecida mundialmente e acrescentarem novos nomes,
novas arquiteturas, novas soluções, interpretações e novos
lugares.
Nenhuma arquitetura é eterna. No entanto, existe
uma maneira de alcançar a imortalidade através de suas
representações, seja através de desenhos, textos, fotografias,
modelos físicos ou eletrônicos. Embora nenhuma delas possa
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Imagem 058: Residência Fóz Monice, projeto de 1966 do engenheiro Hélio Fóz
Jordão. Não foram encontradas informações suficientes para que o projeto
compareça no levantamento. Fonte: Acervo dos arquitetos Rita Fantini e
Onésimo Carvalho (1995).

Imagem 059: Na foto acima, Residência Fóz Monice (a mesma da Imagem
059), tranformada em comércio. Fonte: Acervo do autor (2008). Na foto abaixo,
o edifício comercial construído no lugar da casa, demolida em 2012. Fonte:
Acervo do autor (2012).

91

substituir a experiência da arquitetura satisfatoriamente, a
leitura atenta de todas elas é capaz de passar ao observador
seu sentido, sua importância e seu legado. Um exemplo
recente, é o da Residência Waldo Perseu Pereira, em São
Paulo (Imagem 061).
Recentemente, a Residência Waldo Perseu Pereira,
um dos projetos residenciais mais emblemáticos dos
arquitetos Joaquim Guedes e Liliana Marsicano, passou
por uma reforma que descaracterizou e transformou a
arquitetura. Seria esse um fato condenável ou inevitável?
Mudança dos tempos? Independente da mudança pela
qual essa arquitetura passou, a casa foi publicada mais
de uma vez ao longo dos anos, principalmente no livro
“Residências em São Paulo: 1947 - 1975” da arquiteta
Marlene Milan Acayaba, bibliografia obrigatória para
entender a arquitetura residencial modernista na capital
paulista. Graças ao esforço de Acayaba, em compilar uma
quantidade massiva de informações sobre o projeto, que
tange desde os desenhos técnicos (uma espécie de asbuilt) até fotografias e informações complementares que as
fotografias em preto e branco não mostram (cores, texturas,
materiais), mesmo que hoje já não seja mais possível visitar
a arquitetura tal como foi pensada por Joaquim e Liliana, é
possível construir modelos físicos e eletrônicos, fazer leituras
projetuais através das fotografias, informações e desenhos
técnicos disponíveis (Imagem 062). A preservação da
memória do projeto, enquanto processo de conhecimento
e cultura arquitetônica, está garantida.
O caso da Residência Waldo Perseu em São
Paulo, evidencia uma corrida contra o tempo. Desde
que o levantamento começou, em 2013, diversas foram

Imagem 060: Residência na Rua Faveiro, no bairro Jardim Recreio, um dos
exemplares que não comparecem no levantamento devido à falta de
informações. Através de exercícios projetuais, as idiossincrasias são colocadas
em cheque: como é possível que uma casa aberta para a cidade, ou seja,
um espaço privado cujas linhas de divisa são tênues com o espaço público,
ainda traga o mesmo conteúdo apresentado no restante do entorno, casas
com portões e grades? Fonte: Acervo do autor (12/2013).
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Imagem 062: Modelo eletrônico da Residência Waldo Perseu Pereira,
desenvolvido pelo arquiteto italiano Giuseppe Dotto. O trabalho foi desenvolvido
em 2014, como parte dos estudos que resultaram na exposição Salone del
Restauro Ferrara 2014, da Facoltà di Architettura di Ferrara (FAF). Sob certo
aspecto, o projeto da casa sobreviveu à reforma. Fonte: página da rede
social Facebook dedicada à obra do arquiteto Joaquim Guedes (disponível
em <https://www.facebook.com/arquitetoJoaquimGuedes/photos/a.490464
854351099.1073741835.488776894519895/742247422506173/?type=3&theater>
acesso em out. 2016).
Imagem 061: Residência Waldo Perseu Pereira, localizada no bairro Jardim
Guedala em São Paulo, projeto de 1966 dos arquitetos Joaquim Guedes e Liliana
Marsicano. Na primeira fotografia acima, a casa quando de sua conclusão.
Fonte: acervo do arquiteto José Moscardi (disponível em <http://www.archdaily.
com.br/br/01-163202/classicos-da-arquitetura-residencia-waldo-perseu-pereiraslash-joaquim-guedes>, acesso em dez. 2016). Na segunda imagem acima,
fotografia recente da casa, depois de uma reforma que descaracterizou a
arquitetura. Fonte: acervo da arquiteta Thalita Ambrogi (disponível em <http://
www.arquiteturabrutalista.com.br>, acesso em dez. 2016).
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as fotografias que registraram os últimos momentos de
arquiteturas antes de sua demolição ou reforma. O processo
de transformação dos bairros Jardim Sumaré e Alto da Boa
Vista em Ribeirão Preto, de uso residencial para comercial,
tem acelerado cada vez mais, gerando processos de
abandono, demolição e reforma de muitas casas, dentre
essas, de residências projetadas entre as décadas de 1950
e 1970, por arquitetos e urbanistas ligados ao pensamento
de vanguarda. Como garantir que esses projetos possam ter
o mesmo destino de preservação, não física mas projetual,
que o caso da Residência Waldo Perseu Pereira? Primeiro
passo: reconhecimento e registro fotográfico63.
A proposta do Arquigrafia, ambiente colaborativo
de imagens de arquitetura e de espaços urbanos, de
reunir um universo de imagens de arquiteturas, totalmente
colaborativo, e colocar todas as imagens em um mesmo pé
de igualdade, sejam imagens do acervo da biblioteca da
FAUUSP, do acervo de fotógrafos como Cristiano Mascaro
e Nelson Kon, ou de arquiteturas anônimas, possibilita que
o desvelamento de nomes, projetos e propostas perdidas
na história não oficial, ganhem notoriedade.
Postar fotografias das casas modernistas de Ribeirão
Preto no Arquigrafia, projetos que nunca foram publicados
ou divulgados, é o primeiro passo para evitar que essas
arquiteturas caiam no esquecimento.
Foram registradas e postadas no web-site, mais de
trezentas imagens relacionadas à pesquisa, compreendendo
mais de quarenta residências pertencentes ao período de

três décadas estudado. O caráter emergencial que o registro
fotográfico assume, uma corrida contra o tempo (contra
a inevitável mudança dos tempos), tem na ferramenta
Arquigrafia um grande apoio, possibilitando o levantamento
e compartilhamento quase instantâneo da herança
arquitetônica residencial de Ribeirão Preto, colaborando não
só para o entendimento desse legado no município, entre as
décadas de 1950 e 1970, mas também a importância de sua
preservação, particularidades, semelhanças e diferenças
no escopo da produção arquitetônica moderna no Brasil.
Essa estratégia, que toma o Arquigrafia, não apenas
como uma base organizadora de dados, mas como um
ambiente colaborativo, com usuários institucionais e
particulares e, ao mesmo tempo, de divulgação e difusão,
é o primeiro passo de um modelo de preservação do
legado arquitetônico que pode ser multiplicável, aplicado
a qualquer município. Considerando que a investigação
da obra dos arquitetos atuantes em Ribeirão Preto a partir
da década de 1950, se desdobra também para outros
municípios64, pode-se supor que a produção arquitetônica
no interior do estado de São Paulo, oculta mais projetos
interessantes. Arquiteturas silenciosas, cujo legado não pode
ser esquecido. Cabe aos pesquisadores redescobri-las.

64. O arquiteto Cássio Pinheiro Gonçalves tem obras em São José do Rio
Pardo, Francisco Segnini e Joaquim Barretto tem obras em Araraquara, além
de outros nomes como de José Alberto Soares, por exemplo, que além de
uma obra residencial interessante na década de 1970 em Ribeirão Preto, tem
uma prolífica obra em Mococa.

63. Descrevo a metodologia adotada no capítulo 3 dessa dissertação.
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Nas próximas páginas exponho as trinta e três
residências selecionadas no levantamento. Os critérios
utilizados para definir se uma casa apareceria nessa
compilação, foram:
- Possuir uma ficha de processo na Secretaria do
Planejamento, Setor de Projetos e Arquivo Histórico de
Ribeirão Preto;
- Ter sido projetada entre os anos de 1950 e 1980;
- Estar localizada em um dos cinco bairros definidos
no recorte da pesquisa (Jardim Sumaré, Alto da Boa Vista,
Jardim América, Jardim Recreio ou Ribeirânia);
- Fazer parte do levantamento fotográfico
desenvolvido ou possuir registros de outros fotógrafos
(priorizando fotografias de vistas da rua);
- Possuir desenhos arquitetônicos no arquivo da
Prefeitura (plantas, cortes e elevações).
O fato de que nem todas as casas expostas no
trabalho ainda existam, ou seja, foram demolidas ou
descaracterizadas, a ponto de serem irreconhecíveis,
demandou recorrer a registros fotográficos anteriores a
este trabalho realizados por outros fotógrafos, arquitetos,
pesquisadores. Tal fato levanta uma questão pertinente:
sempre que existe a possibilidade de fazer considerações
sobre uma arquitetura que não se pode vivenciar, evidenciase o papel da fotografia como representação e a iniciativa
do fotógrafo em prol da preservação patrimonial. Se a
contribuição dessa dissertação reconhece que existe um
método de operar cujo resultado é o registro de arquiteturas
vistas da rua, cujos determinantes intrínsecos (local, tempo
e pessoas envolvidas) significa também divulgar uma
produção inédita, seria errôneo não reconhecer também

o sentido histórico e a coletividade dessa ação. Uma única
pessoa jamais conseguiria fotografar todas as arquiteturas
de uma cidade, e concluir que apenas um ponto de vista
daria conta de registrar todos os meandros que uma
arquitetura carrega, seria ingênuo. Sair à rua, munido de
uma câmera fotográfica, e percorrer bairros em busca de
arquiteturas, tem o potencial de construir um universo de
imagens significativo, não apenas para a compreensão
de um projeto de um edifício isolado em um lote, mas
também de um projeto urbano, do papel que as arquiteturas
individuais tem na construção de uma memória urbanística,
de desejos ou projetos urbanísticos que já pretenderam
ordena-la. Nesse sentido, a ação coletiva ganha peso,
não apenas pela quantidade de pessoas que poderiam
realizar esses registros, mas pela natureza da convergência
temporal, ou seja, da possibilidade de duas pessoas em
época distintas e separadas por décadas de distância,
poderem realizar a mesma foto de uma mesma arquitetura.
Dito isso, casos como o da 1a Residência José
Penteado (página 98), que abre o levantamento, evidencia
esse caráter coletivo, uma vez que, embora já demolida,
ainda é possível compreende-la através de fotografias de
outras pessoas. Ou seja: independente de quem realizou
a foto, se a arquitetura vista da rua se encaixa nos critérios
da pesquisa, seja ela presente ou ausente na cidade, ela
tem o potencial de comparecer nesse trabalho65.
65. A maneira pela qual esse levantamento se organiza, já foi descrita no
capítulo 3 da dissertação. Para mais informações a respeito dos projetos
presentes nas próximas páginas, e dos projetos que foram fotografados mas
não atenderam aos critérios, vale consultar os anexos ao fim da dissertação.
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6.1
1a Residência
José Penteado
(1955)
Arquiteto
Ijair Cunha

Imagem 063: Vista da 1a
Residência José Penteado
da Avenida Nove de Julho.
Fonte: Acervo do arquiteto
Valter Luís Secco Felix (1987).
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Ficha técnica:
Obra: 1a Residência José Penteado
Autor do projeto: Arq. Ijair Cunha
Responsável Técnico: Arq. Ijair Cunha
Ano do projeto: 1955
Proprietário Original: José Penteado Mendonça
Endereço: Avenida Nove de Julho 1062, Higienópolis
Área do terreno: 357,00 m²
Área construída: 271,60 m²
Uso atual: Demolida no ano de 2001
Comentários:
Situada na Avenida Nove de Julho, na altura da Rua Marechal
Deodoro, essa casa, projetada e construída na metade da década
de 1950 pelo arquiteto Ijair Cunha faz parte de um grupo de casas
que começam a ser construídas na avenida a partir desse período.
Por quase cinco décadas, a casa manteve suas características
arquitetônicas intactas, até sua demolição em 2001.
A residência possuía atributos similares aos explorados em
projetos de São Paulo na época, publicados e divulgados pela
Revista Acrópole, cujos exemplares tangiam principalmente a obra
de um importante professor de Cunha, o arquiteto João Batista
Vilanova Artigas (as coberturas inclinadas e volume elevado da casa,
lembram, por exemplo, a Residência Czapski, de 1949). Os atributos
mais chamativos são a implantação, que resguarda o corpo principal
da casa e cria um pátio frontal, e a empena cega do dormitório
superior, acima do abrigo de automóveis, contrastando com os
pilares revestidos com filetes de pedra e a fachada revestida com
cerâmica granulada em tom roxo.
Os únicos registros fotográficos encontrados da casa, foram
feitos pelo arquiteto Valter Luis Secco Félix, em 1987 e pela arquiteta
Rita Fantini em 1995. Hoje, em seu lugar, existe um espaço utilizado
como estacionamento e um quiosque de fast-food.

Imagem 064: Vista da calçada da 1a Residência José Penteado. Fonte: Acervo
dos arquitetos Onésimo Carvalho e Rita Fantini (1995).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 065: 1a Residência José Penteado e seu entorno. Fonte: Acervo dos
arquitetos Onésimo Carvalho e Rita Fantini (1995).

Imagem 066: Vista atual de onde antes estava a 1a Residência José Penteado
na Avenida Nove de Julho. A casa foi demolida no ano de 2001. Fonte: Acervo
do autor (02/2014).
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Imagem 067: Página do Arquigrafia com registro da 1a Residência José Penteado.
Disponível em < http://www.arquigrafia.org.br/photos/10998 > acesso em jan/2017.
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6.2
Residência
Fernando Mele
(1956)
Engenheiro
Hélio Fóz Jordão

Imagem 068: Vista da
Residência Fernando Mele
da Rua Tibiriçá. Fonte:
Acervo do autor (01/2017).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Fernando Mele
Autor do projeto: Eng. Hélio Fóz Jordão
Responsável Técnico: Eng. Hélio Fóz Jordão
Ano do projeto: 1956
Proprietário Original: Fernando Mele de Oliveira
Endereço: Rua Tibiriçá 1476, Jardim Sumaré
Área do terreno: 333,50 m²
Área construída: 309,80 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
A casa se localiza no curto trecho da Rua Tibiriçá que termina
na Rua João Penteado, em uma região do bairro Jardim Sumaré
cuja confluência entre a Avenida Nove de Julho e a Avenida Santa
Luzia ainda conserva muitos exemplares arquitetônicos residenciais
das décadas de 1950 e 1960, com poucas modificações. Trata-se
do projeto mais antigo encontrado do engenheiro Hélio Fóz Jordão,
importante figura na difusão da arquitetura moderna em Ribeirão
Preto.
O desenho simples das aberturas e o contraste dos planos cegos
rebocados de alvenaria e tijolos aparentes, além das platibandas
ocultando o telhado, ainda se configuram como características
chamativas quando comparamos a casa com o entorno, sessenta
anos depois. A simplicidade dos acabamentos é diferente das casas
adornadas vizinhas.
A residência é hoje ocupada por um comércio, que respeitou
a arquitetura original.

Imagem 069: Vista da fachada da Residência Fernando Mele da Rua Tibiriçá.
Fonte: Acervo do autor (09/2013).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 070: Vista da rua da Residência Fernando Mele e uma casa vizinha
no bairro Jardim Sumaré. O contraste da volumetria pura e desprovida de
adornos do projeto do engenheiro Hélio Fóz Jordão com a arquitetura do
entorno chama a atenção. Fonte: Acervo do autor (01/2017).

Imagem 071: Vista da Residência Fernando Mele a partir da Rua João Penteado.
Fonte: Acervo do autor (04/2013).
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Imagem 072: Página do Arquigrafia com registro da Residência Fernando Mele.
Disponível em < http://www.arquigrafia.org.br/photos/11842 > acesso em fev/2017.
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6.3
Residência
Garcia Leal
(1956)
Arquiteto
Manoel Carlos
Gomes de
Soutello

Imagem 073: Vista da
Avenida Caramuru da
Residência Garcia Leal.
Fonte: Acervo do arquiteto
Valter Luis Secco Felix (1987).
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Ficha Técnica:
Obra: Residência Garcia Leal
Autor do projeto: Arq. Manoel Carlos Gomes de Soutello
Responsável Técnico: Arq. Manoel Carlos Gomes de Soutello
Ano do projeto: 1956
Proprietário Original: Jerson Garcia Leal
Endereço: Rua Amador Bueno 1272, Higienópolis
Área do terreno: 405,00 m²
Área construída: 296,10 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
Implantada em terreno de desnível acentuado, entre a Rua
Amador Bueno e a Avenida Caramuru, a Residência Garcia Leal,
um dos poucos exemplares restantes da obra do arquiteto Manoel
Carlos Gomes de Soutello, configura-se como uma importante obra
arquitetônica da cidade à época de sua construção, tanto pela
solução estrutural arrojada, como pela distribuição programática
pouco usual. Em entrevista ao arquiteto Gabriel Luiz de Figueiredo,
sobre a casa, o arquiteto comenta:

Imagem 074: Vista da Rua Amador Bueno da Residência Garcia Leal. Fonte:
Acervo do arquiteto Valter Luis Secco Felix (1987).

(...) imagina, tinha sete metros de desnível da rua
ao fundo fundo do lote, eu tive que fazer um muro
de arrimo, aterrei quatro metros e fiz um sobrado
invertido, sabe, você olha da rua é uma casa
térrea, em cima tem a sala de estar, cozinha, sala
de jantar, terraço, você desce para os quartos,
depois desce mais um andar tem uma sala de
jogos, o apartamento de empregada, lavanderia e
uma piscina. Acontece que um bela noite, tiveram
que desocupar que desocupar as casas durante
a noite, o terreno começou a despencar lá em
baixo, a única casa que não aconteceu nada foi
a que construí (...) por que eu fiz uma fundação
que valia a pena (...) fiz uma ancoragem na rocha.
(Figueiredo, 1989, p.28)

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 075: Vista da Avenida Caramuru da Residência Garcia Leal. Podese observar o entorno verticalizado da Rua Amador Bueno. Fonte: Acervo do
arquiteto Valter Luis Secco Felix (1987).

Imagem 076: Vista da rua atual da Residência Garcia Leal. A casa foi reformada
e encontra-se disponível para ser alugada. Fonte: Acervo do autor (02/2014).

108

Imagem 077: Página do Arquigrafia com registro da Residência Garcia Leal.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/11843> acesso em fev/2017.
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6.4
Residência
Affonso Oranges
(1957)
Gonçalves
e Cunha
Arquitetos

Imagem 078: Vista da Rua
São José da Residência
Affonso Oranges. Fonte:
Acervo dos arquitetos
Onésimo Carvalho e Rita
Fantini (1995).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Affonso Oranges
Autor do projeto: Arq. Cássio Pinheiro Gonçalves e Arq. Ijair
Cunha
Responsável Técnico: Arq. Ijair Cunha
Ano do projeto: 1957
Proprietário Original: Affonso Oranges
Endereço: Rua São José 1628, Jardim Sumaré
Área do terreno: 390,00 m²
Área construída: 330,00 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
Uma das primeiras casas projetadas e construídas pela união
dos escritórios dos arquitetos Cássio Pinheiro Gonçalves e Ijair Cunha.
A residência era vizinha de outra obra de Cunha, ainda em carreira
solo (A Residência Altino Arantes, ver mais detalhes no capítulo 5).
Assim como na 1a Residência José Penteado (página 98), a
cobertura inclinada em uma água, e o contraste entre materiais,
dessa vez a pedra e o tijolo cerâmico, chamam a atenção, assim
como a leveza do volume elevado, apoiado em pilares de seção
circular.
A maneira como é organizada a implantação da casa,
através de uma divisão dos níveis, separados longitudinalmente e
em altura, pode ser claramente compreendido por meio da empena
frontal: um trecho do pavimento superior resulta em uma área livre no
térreo, de pilotis, que serve como abrigo para automóveis, enquanto
que o muro que delimita o pavimento térreo, continua para fora da
corpo da casa no recuo frontal, delimitando o espaço de um jardim.
A residência ainda existe, mas já passou por muitas
reformas: revestiram os tijolos aparentes e alteraram as esquadrias,
descaracterizando o projeto original.

Imagem 079: Vista da rua da Residência Affonso Oranges. Fonte: Acervo dos
arquitetos Onésimo Carvalho e Rita Fantini (1995).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 080: Fotografia recente da Residência Affonso Oranges. Fonte: Acervo
do autor (12/2013).
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Imagem 081: Página do Arquigrafia com registro da Residência Affonso Oranges.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/3732> acesso em jan/2017.
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6.5
Residência
Nagib Domingos
(1957)
Engenheiro
Hélio Fóz Jordão

Imagem 082: Vista da
Avenida Nove de Julho
da Residência Nagib
Domingos. Fonte: Acervo
do autor (02/2014).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Nagib Domingos
Autor do projeto: Eng. Hélio Fóz Jordão
Responsável Técnico: Eng. Hélio Fóz Jordão
Ano do projeto: 1957
Proprietário Original: Nagib Domingos
Endereço: Av. Nove de Julho 1110, Higienópolis
Área do terreno: 306,00 m²
Área construída: 310,00 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
Hoje reformada e transformada em comércio, a Residência
Nagib Domingos, localizada na Avenida Nove de Julho, ainda
conserva sua característica mais marcante: a do prisma elevado
apoiado em pilares com seção circular em forma de V.
Outra característica marcante pensada pelo engenheiro
Hélio Fóz Jordão, e ilustrada no projeto entregue para aprovação
na prefeitura, é uma rampa circular de acesso direto ao pavimento
superior (ver anexos), embora ela não exista no projeto construído. O
volume elevado e apoiado pelos pilares em V, visto da rua, delimita
um espaço contínuo que segue desde o passeio público. Embora
não seja uma solução de implantação inédita, o desenho dos pilares,
grandes vãos e aberturas, ainda destacam a modernidade dessa
arquitetura na avenida. A postura de Hélio Fóz Jordão de liberar o
piso térreo nesse projeto, aparece em outro importante projeto seu,
contemporâneo a essa época: o Hotel Umuarama no bairro Jardim
Recreio.

Imagem 083: Vista da rua da Residência Nagib Domingos. Fonte: Acervo autor
(01/2017).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 084: Vista da Avenida Nove de Julho da Residência Nagib Domingos.
Hoje, todo o quarteirão é tomado por comércio. Fonte: Acervo autor (01/2017).

Imagem 085: Atualmente, a Residência Nagib Domingos é um edifício comercial.
Fonte: Acervo autor (01/2017).

116

Imagem 086: Página do Arquigrafia com registro da Residência Nagib Domingos.
Disponível em < http://www.arquigrafia.org.br/photos/11844 > acesso em fev/2017.
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6.6
Residência
José Borges
(1959)
Engenheiro
Hélio Fóz Jordão

Imagem 087: Vista da
Rua Altino Arantes da
Residência José Borges.
Fonte: Acervo do autor
(08/2013).
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Ficha técnica:
Obra: Residência José Borges
Autor do projeto: Eng. Hélio Fóz Jordão
Responsável Técnico: Eng. Hélio Fóz Jordão
Ano do projeto: 1959
Proprietário Original: José Geraldo Vieira Borges
Endereço: Rua Altino Arantes 1050, Jardim Sumaré
Área do terreno: 350,40 m²
Área construída: 313,50 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
Anacrônica no entorno, chamando a atenção pelas
dimensões do terreno e pequeno portão separando calçada e
lote, a Residência José Borges é uma das últimas casas na Rua
Altino Arantes a manter suas características arquitetônicas originais,
enquanto todas as casas vizinhas já foram reformadas ou demolidas,
para dar lugar a edifícios comerciais. Esse fenômeno não está
isolado à Rua Altino Arantes, pelo contrário, pode ser observado em
todo o bairro Jardim Sumaré. A família Borges ainda reside na casa
projetada pelo engenheiro Hélio Fóz Jordão, embora a pressão do
mercado imobiliário seja cotidiana, afinal, trata-se de um terreno
grande, próximo à Avenida Nove de Julho e ao centro da cidade
(para compreender a questão, ver caso da Residência Egydio dos
Santos, página 170).
As grandes aberturas e contraste entre os planos revestidos
com filetes de pedra, contrastam com o pequeno abrigo de
automóveis o portão baixo no limite frontal, acusando tratar-se de
uma casa pertencente a um outro tempo, quando o Jardim Sumaré
era ainda um bairro novo, distante do centro urbano já estabelecido
e estritamente residencial. Os dois caixilhos no térreo, configurando
grandes aberturas envidraçadas, voltados para a rua, denunciam a
tranquilidade do final da década de 1950.

Imagem 088: Vista da rua da Residência José Borges. Fonte: Acervo autor
(08/2015).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 089: Em seu entorno, a Residência José Borges é a única casa que
manteve suas características originais. Fonte: Acervo autor (08/2015).
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Imagem 090: Página do Arquigrafia com registro da Residência José Borges.
Disponível em < http://www.arquigrafia.org.br/photos/11845 > acesso em fev/2017.
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6.7
Residência
Costa Couto
(1959)
Gonçalves
e Cunha
Arquitetos

Imagem 091: Vista da
Rua Amador Bueno da
Residência Costa Couto.
Fonte: Acervo do fotógrafo
To n y M i y a s a k a ( a n o
desconhecido).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Costa Couto
Autor do projeto: Arq. Cássio Pinheiro Gonçalves e Arq. Ijair
Cunha
Responsável Técnico: Arq. Ijair Cunha
Ano do projeto: 1959
Proprietário Original: Carlos Augusto Costa Couto
Endereço: Rua Bernardino de Campos 65, Higienópolis
Área do terreno: 1137,00 m²
Área construída: 630,00 m²
Uso atual: Demolida no ano de 1976
Comentários:
A Residência Costa Couto, ou “Casa das Paineiras” como era
conhecida na cidade, se localizava em um terreno onde hoje está
um edifício de apartamentos. Foi projetada pelos arquitetos Cássio
Pinheiro Gonçalves e Ijair Cunha, e tinha a proposta de preservar
quatro paineiras existentes. O terreno original possuía declividade
acentuada em direção à Rua Amador Bueno, situação aproveitada
pelos arquitetos ao posicionar a casa em dois níveis: a entrada
principal se dava pela Rua Bernardino de Campos, no ponto mais
alto, onde também estavam localizados a maioria dos cômodos da
casa, e um segundo nível, abaixo do nível da casa.
A monumentalidade das paineiras em relação à
horizontalidade da casa era visível da rua e marcante no tecido
urbano: nenhuma outra casa levantada nesta pesquisa apresentou
uma relação entre terreno natural e espaço construído tão simbiótica.
Os grandes planos de laje com esbeltos pilares passavam uma
leveza, conceito que permeia também outros projetos da dupla de
arquitetos, mas em nenhum outro foi alcançado com tanta força. Por
conta dos muros de arrimo, conservação das paineiras do terreno,
estrutura com grandes vãos e panos de vidro, e grandes coberturas
de lajes impermeabilizadas, o rigor e arrojo no planejamento e
construção devem ter demandado atenção incomum para uma
construção desse tipo nessa época, final da década de 1950.
Imagem 092: Vista da cruzamento da Rua Amador Bueno e Rua Bernardino
de Campos da Residência Costa Couto. Fonte: Acervo da arquiteta Marta
Cunha (ano desconhecido).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e no TFG da
arquiteta Marta Cunha (SANTOS, 1995)
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Imagem 093: Vista da entrada da Residência Costa Couto pela Rua Bernardino
de Campos. Fonte: Acervo da arquiteta Marta Cunha (ano desconhecido).

Imagem 094: Ao fundo da fotografia, vista da entrada da Residência Costa
Couto pela Rua Bernardino de Campos. Fonte: Acervo dos arquitetos Onésimo
Carvalho e Rita Fantini (ano desconhecido).

Imagem 095: Vista atual do terreno de esquina onde antes estava a Residência
Costa Couto. A casa foi demolida no ano de 1976 e, em seu lugar, foi construído
um edifício alto de apartamentos. Fonte: Acervo do autor (02/2014).
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Imagem 096: Página do Arquigrafia com registro da Residência Costa Couto.
Disponível em < http://www.arquigrafia.org.br/photos/11119 > acesso em jan/2017.
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6.8
Residência
Luiz Stupello
(1960)
Engenheiro
Jorge Fagnani
de Mattos

Imagem 097: Vista da Rua
Visconde de Inhaúma da
Residência Luiz Stupello.
Fonte: Acervo do autor
(11/2013).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Luiz Stupello
Autor do projeto: Eng. Jorge Fagnani de Mattos
Responsável Técnico: Eng. Jorge Fagnani de Mattos
Ano do projeto: 1960
Proprietário Original: Luiz Marcio Stupello
Endereço: Rua Visconde de Abaeté 814, Jardim Sumaré
Área do terreno: 375,00 m²
Área construída: 366,40 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
A amarração de tijolos aparentes, configurando um plano de
elementos vazados, é a característica que mais chama a atenção
nessa casa projetada no início da década de 1960 pelo engenheiro
Jorge Fagnani de Mattos. O cuidado que o projeto tem em expor, ao
menos na fachada frontal, a diferença entre estrutura e alvenaria,
optando por expor os tijolos, é uma característica cada vez mais
presente nos projetos de casas na época. É possível compreender o
impacto que uma casa com essas características, empenas laterais
cegas no volume frontal e a ausência de adornos, impunha no
entorno, ao observar as Imagens 019 e 022, presentes no capítulo 1
dessa dissertação, página 30.
Apesar de assumir um invólucro de influencias modernas, a
solução da cobertura é comum, com estrutura de madeira e telhas
cerâmicas. Dessa forma, apesar de não ser possível observar o
telhado quando se está próximo da casa, pode-se vê-lo à distância.
A casa não abraça totalmente os conceitos modernos da época,
diferente de projetos contemporâneos à casa, que expõe lajes
inclinadas impermeabilizadas, ou telhados de fibrocimento, ocultos
por platibandas. Apesar disso, trata-se de uma residência que ainda
chama a atenção de quem passa pela rua, que conserva suas
características originais, em uma região hoje cada vez mais tomada
por reformas e demolições, no bairro Jardim Sumaré.

Imagem 098: Vista da cruzamento da Rua Visconde de Inhaúma e Rua Garibaldi
da Residência Luiz Stupello. Fonte: Acervo do autor (04/2014).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

127

Imagem 099: Vista da Residência Luiz Stupello e de parte de seu entorno. Fonte:
Acervo do autor (04/2014).
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Imagem 100: Página do Arquigrafia com registro da Residência Luiz Stupello.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/11846> acesso em fev/2017.
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6.9
Residência
Jece Ferreira
(1961)
Engenheiro
Henrique
Rodrigues Pupo

Imagem 101: Vista da Rua
Julio Prestes da Residência
Jece Ferreira. Fonte:
Acervo do autor (06/2016).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Jece Ferreira
Autor do projeto: Eng. Henrique Rodrigues Pupo
Responsável Técnico: Eng. Henrique Rodrigues Pupo
Ano do projeto: 1961
Proprietário Original: Jece M. Ferreira
Endereço: Rua Julio Prestes 1036, Jardim Sumaré
Área do terreno: 468,00 m²
Área construída: 260,60 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
Essa pequena casa, próxima à esquina da Avenida
Independência, possuí uma implantação incomum para a época: os
ambientes de serviço (lavanderia, wc e dormitório de empregados,
ver desenhos nos anexos) se posicionam à frente do lote, juntos ao
abrigo de automóveis. Esses ambientes configuram uma volumetria
própria, uma extensão do pavimento térreo que se acomoda abaixo
do volume superior, um prisma com cobertura inclinada em uma
água, apoiada por pilares afastados das empenas superiores, que
geram pequenos balanços. A sensação de leveza que a estrutura
passa, aliado ao fato da casa manter-se sem portões ou muros
fragmentando o espaço fronteiriço e a calçada, fazem com que
essa arquitetura ocupe papel de importância no levantamento.
O autor do projeto, o engenheiro Henrique Rodrigues Pupo, foi
um dos principais profissionais atuantes na cidade, sendo responsável,
principalmente, pelo cálculo estrutural de muitos edifícios modernos
de Ribeirão Preto.
Apesar de não ser mais utilizada como residência, os
proprietários conservaram suas características originais.

Imagem 102: Vista da rua da Residência Jece Ferreira. Fonte: Acervo do autor
(06/2016).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

131

Imagem 103: Vista da rua da Residência Jece Ferreira. Fonte: Acervo do autor
(06/2016).
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Imagem 104: Página do Arquigrafia com registro da Residência Jece Ferreira.
Disponível em < http://www.arquigrafia.org.br/photos/8605 > acesso em jan/2017.
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6.10
Residência
Roxo Guimarães
(1962)
Engenheiro
Henrique
Rodrigues Pupo

Imagem 105: Vista da
Rua Sete de Setembro
da Residência Roxo
Guimarães. Fonte: Acervo
do autor (08/2013).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Roxo Guimarães
Autor do projeto: Eng. Henrique Rodrigues Pupo
Responsável Técnico: Eng. Henrique Rodrigues Pupo
Ano do projeto: 1962
Proprietário Original: Clóvis Roxo Guimarães
Endereço: Rua Sete de Setembro 1656, Jardim Sumaré
Área do terreno: 745,50 m²
Área construída: 406,50 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
A Residência Roxo Guimarães, também projeto do
engenheiro Henrique Rodrigues Pupo, chama a atenção na Rua
Sete de Setembro. Sua volumetria pura, prismática, é dividida em
dois pavimentos por meio de uma viga, rebocada e pintada, que
contorna todo o volume, separando também duas materialidades
distintas: no pavimento térreo, revestimento de pedra em tonalidade
cinza, e no pavimento superior, revestimento de tijolos em tom creme,
com amarração em prumo (na horizontal). A fachada superior frontal
é cega, enquanto as empenas laterais exibem grandes aberturas, de
piso a teto.
As coberturas são lajes impermeabilizadas, tanto do abrigo
de automóveis, que ocupa um dos recuos laterais, quanto da laje do
pavimento superior. Beirais generosos coroam todo o prisma, dando
a volta completa na residência.
Na interface com a calçada, um muro de arrimo baixo de
pedras (a mesma que reveste as alvenarias do pavimento térreo),
configurava um jardim. Hoje, esse muro de arrimo foi destruído, e a
casa passa por reformas para se transformar em um comércio.

Imagem 106: Vista da rua da Residência Roxo Guimarães. Fonte: Acervo do
autor (05/2015).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 107: Vista da rua da Residência Roxo Guimarães. Fonte: Acervo do
autor (05/2015).
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Imagem 108: Página do Arquigrafia com registro da Residência Roxo Guimarães.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/11847> acesso em fev/2017.
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6.11
Residência
Santa Luzia
(1962)
Gonçalves
e Cunha
Arquitetos

Imagem 109: Vista da Av.
Santa Luzia da Residência
Santa Luzia. Fonte: Acervo
do arquiteto Valter Luis
Secco Felix (1987).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Santa Luzia
Autor do projeto: Arq. Cássio Pinheiro Gonçalves e Arq. Ijair
Cunha
Responsável Técnico: Arq. Ijair Cunha
Ano do projeto: 1962
Proprietário Original: Casa construída para ser vendida
Endereço: Avenida Santa Luzia 195, Jardim Sumaré
Área do terreno: 612,00 m²
Área construída: 270,00 m²
Uso atual: Sem uso (disponível para venda)
Comentários:
Quando uniram seus escritórios de arquitetura, Cássio Pinheiro
Gonçalves e Ijair Cunha também fundaram a construtora EMACO
(Empresa de Materiais de Construção). Por anos, os arquitetos, além
de atenderem à demanda de encomenda de projetos, também
construíram e empreenderam. Muitas das casas projetadas pela
dupla nas décadas de 1950 e 1960, foram construídas para venda.
Assim como na Residência Costa Couto (página 122), nesta casa
os arquitetos aproveitaram uma particularidade do terreno: uma
pedreira. No térreo estão apenas o abrigo de automóveis e um
espaço interno, a parede da pedreira foi incorporada como arrimo,
dividindo o terreno em dois níveis distintos externamente, alternando
planos de alvenaria de tijolos, pedra e grandes caixilhos de altura pisoteto. Largos beirais circundam o corpo da casa, contrastando com o
plano cego de pedra da fachada frontal e a delicadeza da escada
metálica externa que dá acesso a um terraço. O detalhe do beiral
ininterrupto, circundando até mesmo o espaço da escada externa,
mostra o cuidado dos arquitetos em garantir a horizontalidade do
projeto. Desde a década de 1980, a casa é utilizada para comércio,
tendo passado por reformas que alteraram algumas características:
as alvenarias de tijolos aparentes foram revestidas e pintadas, alguns
planos de esquadrias foram diminuídos em altura (ou extintos) e hoje
um portão fecha o lote e o separa da calçada. A casa encontra-se
à venda, deteriorada e mostrando sinais de infiltração.

Imagem 110: Vista da rua da Residência Santa Luzia. Fonte: Acervo dos arquitetos
Onésimo Carvalho e Rita Fantini (ano desconhecido).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

139

Imagem 111: Vista da rua da Residência Santa Luzia. Fonte: Acervo dos arquitetos
Onésimo Carvalho e Rita Fantini (ano desconhecido).

Imagem 112: Vista atual da Residência Santa Luzia. Fonte: Acervo do autor
(02/2013).
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Imagem 113: Página do Arquigrafia com registro da Residência Santa Luzia.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/3792> acesso em jan/2017.
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6.12
Residência
Mario Fiorette
(1963)
Gonçalves
e Cunha
Arquitetos

Imagem 114: Vista da Rua
Garibaldi da Residência
Mario Fiorette. Fonte:
Acervo do autor (05/2013).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Mario Fiorette
Autor do projeto: Arq. Cássio Pinheiro Gonçalves e Arq. Ijair
Cunha
Responsável Técnico: Arq. Ijair Cunha
Ano do projeto: 1963
Proprietário Original: Mario B. Fiorette
Endereço: Rua Garibaldi 1884, Jardim Sumaré
Área do terreno: 498,40 m²
Área construída: 310,00 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
Conhecida na cidade pela alcunha de “Casa Bolo de Coco”,
devido à textura e forma de sua volumetria, esse projeto dos arquitetos
Ijair Cunha e Cássio Pinheiro Gonçalves mantem-se intacto até os
dias de hoje, em uma região ainda predominantemente residencial
no bairro Jardim Sumaré.
Trata-se de uma casa térrea que aparenta não possuir
janelas quando vista da rua, mas que oculta uma solução incomum
para a época: a casa se abre para pátios e corredores internos
(ver desenhos do projeto nos anexos da dissertação). As fachadas,
rebocadas com chapisco grosso e pintadas de branco, formam um
prisma que avança em pequenos balanços e altura em relação aos
jardins que fazem divisa com a calçada. Os portões de entrada,
estrategicamente dispostos nos dois cantos de divisa do lote de
esquina, passam despercebidos.
Por detrás de empenas que na verdade são muros, voltados
para corredores e pátios, a casa passa a falsa sensação de ser uma
fortaleza.

Imagem 115: Vista da Rua Garibaldi da Residência Mario Fiorette. Fonte:
Acervo do autor (01/2017).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 116: Vista da Rua Garibaldi da Residência Mario Fiorette. Fonte:
Acervo do autor (01/2017).
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Imagem 117: Página do Arquigrafia com registro da Residência Mario Fiorette.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/2293> acesso em jan/2017.
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6.13
Residência
Teresa Risso
(1963)
Engenheiro
Hélio Fóz Jordão

Imagem 118: Vista da
Avenida Independência
da Residência Teresa
Risso. Fonte: acervo dos
arquitetos Rita Fantini e
Onésimo Carvalho (ano
desconhecido)
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Ficha técnica:
Obra: Residência Teresa Risso
Autor do projeto: Eng. Hélio Fóz Jordão
Responsável Técnico: Eng. Hélio Fóz Jordão
Ano do projeto: 1963
Proprietário Original: Teresa Cristina Risso
Endereço: Avenida Independência 1941, Jardim Sumaré
Área do terreno: 1483,90 m²
Área construída: 885,90 m²
Uso atual: Demolida no ano de 2012
Comentários:
A demolição dessa casa, em 2011, deu início a essa pesquisa.
Localizada na esquina das avenidas Independência e Itatiaia, a
Residência Teresa Risso, ou “Casa sem Portões” como era conhecida
por alguns arquitetos, projeto do engenheiro Hélio Fóz Jordão, era
a única residência na Avenida Independência que preservava
suas características originais de projeto. Por quase cinco décadas,
a casa manteve seu uso residencial e sua arquitetura intacta, e sua
característica mais marcante era a ausência total de portões ou
muros, sendo possível literalmente espiar por uma janela.
Os planos de beirais, de alvenarias rebocadas e revestidas com
pedra arenito amarela e sua implantação em diagonal passavam
uma sensação de horizontalidade. A maneira como o engenheiro
articula essa implantação com diferentes níveis, aproveitando ao
máximo a declividade do terreno, demonstra a preocupação de
Jordão na configuração de uma arquitetura simples, ainda que
construtivamente complexa. O jardim é um caso à parte: assim como
no projeto da Residência José Borges (página 118), o engenheiro
demonstra preocupação com o desenho da paginação do piso e
jardim. Apesar de fotografias da casa serem raras, alguns arquitetos
da cidade relataram a beleza do paisagismo, com tabuleiros de
grama e capim.
No lugar da casa, existe hoje uma agência bancária, que
aproveitou parte da estrutura demolida em sua construção.

Imagem 119: Vista da Avenida Independência da Residência Teresa Risso. Fonte:
Acervo dos arquitetos Rita Fantini e Onésimo Carvalho (ano desconhecido).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 121: A Residência Teresa Risso foi demolida em 2011. Em seu lugar, foi
construído um banco. Fonte: Acervo do autor (05/2013).

Imagem 120: Vista da esquina da Av. Independência e Av. Itatiaia da Residência
Teresa Risso. Fonte: Acervo dos arquitetos Rita Fantini e Onésimo Carvalho (ano
desconhecido).
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Imagem 122: Página do Arquigrafia com registro da Residência Teresa Risso.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/10163> acesso em jan/2017.
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6.14
Residência
Maurício
Marcondes
(1966)
Segnini e
Barretto
Arquitetos

Imagem 123: Vista da
Rua Floriano Peixoto
da Residência
Maurício Marcondes.
Fonte: Acervo do
autor (09/2011).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Maurício Marcondes
Autor do projeto: Arq. Francisco Segnini Junior e Arq. Joaquim
Cláudio Barretto
Responsável Técnico: Eng. Luiz Gonzaga Maffeis
Ano do projeto: 1966
Proprietário Original: Maurício Roosevelt Marcondes
Endereço: Avenida Itatiaia 999, Jardim Sumaré
Área do terreno: 900 m²
Área construída: 350 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
A Residência Maurício Marcondes, junto com a Residência
Sérgio Ferreira (página 154), foi a primeira casa construída em Ribeirão
Preto a utilizar o concreto aparente como acabamento. Foi o primeiro
projeto residencial construído com o sistema de abóbadas de tijolos
na cidade, e foi o primeiro projeto construído dos arquitetos Francisco
Segnini e Joaquim Barretto (à época, Segnini era recém graduado na
FAUUSP, e Barretto era ainda estudante na FAU Mackenzie).
A casa térrea, em lote de esquina, é constituída por quatro
pórticos de abóbadas de tijolos de pó de mico (de cor clara),
cobrindo o corpo principal do edifício, e dois pórticos de abóbadas,
com um pequeno balanço, cobrindo o abrigo de automóveis. A
escala da estrutura de concreto contrasta com a ausência de portões
ou muros separando garagem e passeio público. Essa característica
é enfatizada pelo desenho da paginação do piso, contínuo entre
calçada e abrigo (mais características dessa relação entre espaço
público e privado são expostas no capítulo 4 dessa dissertação,
página 71).
No início da década de 1980, o proprietário adquiriu o lote
vizinho na Avenida Itatiaia, e construiu uma ampliação, com área de
lazer (projeto do arquiteto Joaquim Barretto, ver em anexos).
A casa ainda é habitada pela família Marcondes e encontrase em excelente estado de conservação.

Imagem 124: Vista da Avenida Itatiaia da Residência Maurício Marcondes.
Fonte: Acervo do autor (05/2015).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e acervo do
arquiteto Francisco Segnini Junior
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Imagem 125: Vista da esquina da Avenida Itatiaia e Rua Floriano Peixoto da
Residência Maurício Marcondes. Fonte: Acervo do autor (05/2015).

Imagem 126: Vista da construção da Residência Maurício Marcondes na década
de 1960. Fonte: Acervo do arquiteto Francisco Segnini Junior (década de 1960).
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Imagem 127: Página do Arquigrafia com registro da Residência Maurício Marcondes.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/2364> acesso em jan/2017.
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6.15
Residência
Sérgio
Ferreira
(1966)
Corrêa e
Tresca
Arquitetos

Imagem 128: Vista da
Rua Comandante
Marcondes Salgado
da Residência Sérgio
Ferreira. Fonte:
Acervo do autor
(02/2015).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Sérgio Ferreira
Autor do projeto: Arq. João Batista Martinez Corrêa e Martin
Tresca
Responsável Técnico: Arq. João Batista Martinez Corrêa
Ano do projeto: 1966
Proprietário Original: Sérgio Henrique Ferreira
Endereço: Rua Comandante Marcondes Salgado 1857,
Jardim Sumaré
Área do terreno: 1010,00 m²
Área construída: 288,20 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
A casa se oculta em meio a um jardim que ocupa toda a
lateral do terreno voltada para a Praça Antonio Lopes Veludo.
Da rua, é possível observar apenas uma cobertura de concreto
aparente, dividida em duas águas, com gárgulas localizadas nas
beiradas. Toda a estrutura da casa, tanto as vigas e pilares quanto o
muro de arrimo visto da Rua Comandante Marcondes Salgado, é em
concreto aparente, com marcas verticais impressas pelas fôrmas de
madeira. De acordo com o arquiteto João Batista Martinez Corrêa,
as marcas verticais no concreto aparente estão espaçadas seguindo
o padrão Fibonacci (ver entrevista com o arquiteto nos anexos
dessa dissertação). A decisão dos arquitetos e proprietários em exibir
os materiais de construção como acabamentos, era incomum à
época, sendo a primeira residência, junto com a Residência Maurício
Marcondes (página 150), a apresentar essas características no
levantamento. A verdade com que os materiais são apresentados
(estrutura aparente, instalações aparentes, caixilhos de ferro pintados
na cor azul), torna essa casa um dos primeiros exemplares do que
alguns críticos e pesquisadores chamam de “Arquitetura Brutalista
Paulista”. Todas as alvenarias da casa são em tijolos lixados (com
superfície lisa, sem reentrâncias de massa ou reboco) e todas as
lajes são aparentes, unidirecionais, com preenchimento cerâmico.
Atualmente, a casa ainda é habitada pelos proprietários originais.

Imagem 129: Vista da Praça Antonio Lopes Veludo da Residência Sérgio Ferreira.
Fonte: Acervo do autor (02/2015).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 130: Vista da Rua Comandante Marcondes Salgado da Residência
Sérgio Ferreira. Fonte: Acervo do autor (04/2016).

Imagem 131: Vista da Praça Antonio Lopes Veludo da Residência Sérgio Ferreira.
Fonte: Acervo do autor (04/2016).
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Imagem 132: Página do Arquigrafia com registro da Residência Sérgio Ferreira.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/5508> acesso em jan/2017.
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6.16
1a Residência
Luiz Bueno
Brandão
(1967)
Segnini e
Barretto
Arquitetos

Imagem 133: Vista
da Av. Itatiaia da 1 a
Residência Luiz Bueno
Brandão. Fonte: Acervo
do arquiteto Valter Luis
Secco Felix (1987).
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Ficha técnica:
Obra: 1a Residência Luiz Bueno Brandão
Autor do projeto: Arq. Francisco Segnini Junior e Arq. Joaquim
Cláudio Barretto
Responsável Técnico: Arq. Francisco Segnini Junior
Ano do projeto: 1967
Proprietário Original: Luiz Bueno Brandão
Endereço: Avenida Independência 1962, Jardim Sumaré
Área do terreno: 740,00 m²
Área construída: 298,50 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
Localizada na esquina das avenidas Independência e Itatiaia,
esse segundo projeto dos arquitetos Segnini e Barretto na cidade chama
a atenção: dois volumes com coberturas em uma água, invertidos em
relação um ao outro, juntam-se transversalmente, separados apenas
pela volumetria da torre de caixa d’água. Hoje descaracterizada, a
casa ilustra a quebra de paradigmas que permeia essa produção
arquitetônica de casas. Um dos atributos que mais chama a atenção,
é a importância que o dormitório de empregados tem na distribuição
programática. Único ambiente a ocupar o pavimento superior do
edifício (ver desenhos de prefeitura nos anexos da dissertação),
ligado ao nível térreo por uma escada helicoidal externa de concreto
aparente, se colocando como elemento de destaque na paisagem.
Assim como na Residência Maurício Marcondes (página 150), os
arquitetos expressam preocupação com a interface entre público e
privado. Isso fica claro quando observamos a solução do muro de
fechamento das fachadas: voltada para a Avenida Itatiaia, ao invés
de um muro rebocado e uniforme, um grande plano de elementos
vazados. Novamente, não existem portões ou muros fechando a
entrada principal da residência e, embora o abrigo de automóveis
seja fechado, a escada helicoidal de concreto estava aberta para
a calçada. Os arquitetos projetariam ainda uma segunda casa para
esse mesmo cliente na década de 1970, no bairro Ribeirânia (2a
Residência Luiz Bueno Brandão, página 194).

Imagem 134: Vista da rua da 1a Residência Luiz Bueno Brandão. Fonte: Acervo
do arquiteto Valter Luis Secco Felix (1987).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 135: Vista da rua da 1a Residência Luiz Bueno Brandão. Fonte: Acervo
do arquiteto Valter Luis Secco Felix (1987).

Imagem 136: Vista atual da 1a Residência Luiz Bueno Brandão, reformada e
transformada em comércio. Fonte: Acervo do autor (02/2014).
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Imagem 137: Página do Arquigrafia com registro da 1a Residência Luiz Bueno Brandão.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/2308> acesso em jan/2017.
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6.17
Residência
Manildo
Fávero
(1968)
Segnini e
Barretto
Arquitetos

Imagem 138: Vista
da Av. Sumaré da
Residência Manildo
Fávero. Fonte: Acervo
do autor (03/2013).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Manildo Fávero
Autor do projeto: Arq. Francisco Segnini Junior e Arq. Joaquim
Cláudio Barretto
Responsável Técnico: Arq. Francisco Segnini Junior
Ano do projeto: 1968
Proprietário Original: Manildo Fávero
Endereço: Avenida Sumaré 764, Jardim Sumaré
Área do terreno: 472,65 m²
Área construída: 242,50 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
Dentre as casas projetadas pelos arquitetos Segnini e Barretto
na cidade, a Residência Manildo Fávero é a menos conhecida e um
dos projetos mais interessantes. Todas as características desenvolvidas
nas casas anteriores dos arquitetos (páginas 150 e 158) estão presentes
nesse projeto: coberturas inclinadas, dessa vez separadas em duas
fileiras no sentido longitudinal e em ziguezague em corte (uma
oposta à outra, ver corte dos desenhos de prefeitura, nos anexos),
todas as esquadrias de ferro são pintadas na cor laranja, os coletores
pluviais (assim como na 1a Residência Luiz Bueno Brandão) nascem
de calhas de concreto e são pintados de azul, todas as alvenarias
são de tijolos aparentes, todas as vigas e pilares são pintados de
branco e se destacam (sendo possível compreender o sistema
construtivo externamente), as lajes de cobertura do pavimento térreo
são aparentes (unidirecionais com preenchimento cerâmico) e as
coberturas inclinadas no pavimento superior são lajes de cerâmica
armada, compostas por tijolos de pó de mico, o mesmo tijolo utilizado
nas abóbadas da Residência Maurício Marcondes. As janelas voltadas
para a empena lateral, são destacadas em volumes em balanço de
tijolos aparentes, com caixilhos de venezianas de madeira, pintados
na cor verde escuro.
A casa encontra-se em bom estado de conservação, mesmo
já não servindo mais como habitação.Trata-se de um exemplar bem
conservado da arquitetura moderna residencial de Ribeirão Preto.

Imagem 139: Vista da rua da Residência Manildo Fávero. Fonte: Acervo do
autor (05/2015).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 140: Vista da rua da Residência Manildo Fávero. Fonte: Acervo do
autor (09/2013).

Imagem 141: Vista da rua da Residência Manildo Fávero. Fonte: Acervo do
autor (05/2015).
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Imagem 142: Página do Arquigrafia com registro da Residência Manildo Fávero.
Disponível em < http://www.arquigrafia.org.br/photos/3598 > acesso em jan/2017.
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6.18
Residência
Carlos
Consoni
(1969)
Engenheiro
Carlos
Consoni

Imagem 143: Vista
da Rua Garibaldi da
Residência Carlos
Consoni. Fonte: Acervo
do autor (02/2015).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Carlos Consoni
Autor do projeto: Eng. Carlos Consoni
Responsável Técnico: Eng. Carlos Consoni
Ano do projeto: 1969
Proprietário Original: Carlos Consoni
Endereço: Rua Garibaldi 1749, Jardim Sumaré
Área do terreno: 736,00 m²
Área construída: 470,00 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
A casa que o engenheiro Carlos Consoni projetou e construiu
para si, em um lote de esquina na Rua Garibaldi (vizinha da 2a
Residência José Penteado, página 174), apesar de hoje ser um edifício
comercial, manteve suas características originais. A característica mais
chamativa é a do volume superior, um prisma elevado e pintado na
cor branca, com pequenas janelas verticais, sulcadas nas alvenarias
em ângulos de 45 graus, e apoiado em balanço voltado para a Rua
Garibaldi. Nessa mesma empena, uma corrente se prende a uma
calha, garantindo o escoamento da água pluvial da cobertura de
laje impermeabilizada.
A pureza com que o prisma elevado branco se relaciona com
a torre da caixa d’água e o volume térreo, voltado para a Praça
Armindo Paione, chama a atenção, e embora a casa seja fechada
por um muro de blocos de concreto, é possível observar os detalhes
construtivos, como as quinas curvas dos encontros entre pilares e
vigas dos pórticos.

Imagem 144: Vista da rua da Residência Carlos Consoni. Fonte: Acervo do
autor (05/2013).
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Imagem 145: Vista da rua da Residência Carlos Consoni. Fonte: Acervo do
autor (12/2016).

Imagem 146: Vista da rua da Residência Carlos Consoni. Fonte: Acervo do
autor (12/2016).
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Imagem 147: Página do Arquigrafia com registro da Residência Carlos Consoni.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/2294> acesso em jan/2017.
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6.19
Residência
Egydio dos
Santos
(1969)
Arquiteto
Victor Collin
Ferreira

Imagem 148: Vista da
Rua Altino Arantes da
Residência Egydio dos
Santos. Fonte: Acervo
do autor (12/2013).

170

Ficha técnica:
Obra: Residência Egydio dos Santos
Autor do projeto: Arq. Victor Collin Ferreira
Responsável Técnico: Arq. Victor Collin Ferreira
Ano do projeto: 1969
Proprietário Original: Ary Egydio dos Santos
Endereço: Rua Altino Arantes 922, Jardim Sumaré
Área do terreno: 715,40 m²
Área construída: 383,00 m²
Uso atual: Demolida no ano de 2015
Comentários:
Na esquina das ruas São José e Altino Arantes (próxima à
Residência Affonso Oranges, página 110 e Residência José Borges,
página 118), se localizava a Residência Egydio dos Santos, projeto do
arquiteto Victor Collin Ferreira. Collin, formado na turma de 1958 da
FAUUSP, é responsável por alguns projetos residenciais marcantes da
cidade, com sua arquitetura que enfatiza a diferença entre estrutura
e alvenaria (quase sempre de tijolos aparentes) e grandes planos de
cobertura.
No caso desta residência, projeto de 1969, não é diferente.
A sensação de horizontalidade se dá pelos esbeltos perfis de pilares
e beirais que circundam as fachadas voltadas para a esquina. Na
divisa com o lote vizinho na Rua Altino Arantes, o beiral é vazado por
pergolados e apoiado por cinco pilares, evidenciando o cuidado do
arquiteto com a modulação da estrutura.
Diferente do que consta no projeto entregue à prefeitura
(ver desenhos nos anexos), o arquiteto preferiu fechar o espaço
avarandado voltado para a Rua Altino Arantes com paisagismo, ao
invés de um muro de pedra. O papel que o paisagismo desempenhava
dificultou o processo de registro fotográfico (assim como em outros
casos, como da Residência Sérgio Ferreira, página 154, por exemplo).
As telhas tipo plan conjugadas, captam a água pluvial e a projetam
para fora da cobertura, no jardim, servindo como mini gárgulas.
A casa foi demolida em 2015 e, em seu lugar, está sendo
construído um edifício comercial.

Imagem 149: Vista da rua da Residência Egydio dos Santos. Fonte: Acervo do
autor (08/2015).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 150: Vista da esquina da Rua Altino Arantes e Rua São José da
Residência Egydio dos Santos. Fonte: Acervo do autor (08/2015).

Imagem 151: Vista atual do terreno onde antes estava a Residência Egydio
dos Santos. Um edifício comercial está sendo construído em seu lugar. Fonte:
Acervo do autor (08/2015).
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Imagem 152: Página do Arquigrafia com registro da Residência Egydio dos Santos.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/3733> acesso em jan/2017.
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6.20
2a Residência
José Penteado
(1970)
Arquiteto
Carlos Bratke

Imagem 153: Vista
da Praça Engenheiro
Ar mindo Paione da
2a Residência José
Penteado. Fonte: Acervo
do autor (11/2013).
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Ficha técnica:
Obra: 2a Residência José Penteado
Autor do projeto: Arq. Carlos Bratke
Responsável Técnico: Eng. Décio Carlos Setti
Ano do projeto: 1970
Proprietário Original: José Penteado Mendonça
Endereço: Praça Engenheiro Armindo Paione 51, Jardim
Sumaré
Área do terreno: 1248,00 m²
Área construída: 316,00 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
Localizada em frente à Praça Armindo Paione, é o único
projeto residencial do arquiteto Carlos Bratke em Ribeirão Preto. A
maneira como o arquiteto resolveu a estrutura encontra similaridades
não apenas com a obra de arquitetos de São Paulo, mas de arquitetos
como Louis Kahn (principalmente a solução de cobertura do Centro
Comunitário de Trenton, 1954 e a solução de aberturas em T da Casa
Esherick, 1961).
Elevada da calçada em alguns centímetros, configurando
um lance de escadas no recuo frontal, acompanhado de jardins, a
casa tem como característica mais chamativa sua modulação. Os
pilares espaçados igualmente estruturam vigas esbeltas que, por sua
vez, sustentam módulos de coberturas de base de pirâmide. O tema
da base de pirâmide se repete em outros elementos da arquitetura,
como na caixa d’água, e nos coletores pluviais pendurados por
correntes. Entretanto, ao contrário dos módulos de cobertura, as
bases de pirâmide da caixa d’água e coletores pluviais são instalados
de ponta cabeça. As alvenarias são de tijolos aparentes e não tocam
as vigas de concreto na fachada, com rasgos verticais configurando
aberturas de venezianas, que se unem a caixilhos que vedam de pilar
a pilar. Apesar de adaptada para uso comercial, a casa mantém
muitas de suas características originais, sendo a mudança mais
significativa a pintura do concreto, antes aparente, com tinta verde.

Imagem 154: Vista da rua da 2a Residência José Penteado. Fonte: Acervo do
autor (08/2015).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 155: Vista da rua da 2a Residência José Penteado. Fonte: Acervo do
autor (08/2015).

176

Imagem 156: Página do Arquigrafia com registro da 2a Residência José Penteado.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/11879> acesso em fev/2017.
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6.21
Residência
Anderson
Gattás
(1970)
Segnini e
Barretto
Arquitetos

Imagem 157:
Vista da Rua
Nélio Guimaães
da Residência
Anderson Gattás.
Fonte: Acervo do
autor (03/2013).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Anderson Gattás
Autor do projeto: Arq. Francisco Segnini Junior e Arq. Joaquim
Cláudio Barretto
Responsável Técnico: Arq. Francisco Segnini Junior
Ano do projeto: 1970
Proprietário Original: Anderson Gattás
Endereço: Rua Nélio Guimarães 983, Alto da Boa Vista
Área do terreno: 360,00 m²
Área construída: 262,65 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
A obra mais conhecida dos arquitetos Segnini e Barretto
em Ribeirão Preto é um dos exemplares mais bem conservados e
emblemáticos do período. A casa não possuí pilares externos, todas
as vigas de concreto se apoiam em empenas laterais cegas. Essa
solução estrutural foi muito utilizada por alguns arquitetos brasileiros
a partir da década de 1950, como no projeto da 2a Residência
Bittencourt do arquiteto Vilanova Artigas. Entretanto, ao contrário dos
projetos desses arquitetos, em que essa solução era empregada em
concreto, Segnini e Barretto optaram pelo uso do tijolo.
A elevação frontal revela os detalhes construtivos: altas vigas
de concreto aparente sustentam uma cobertura inclinada em duas
águas, uma grande abertura em fita com esquema bipartido de
janelas e claraboias com esquadrias em forma de sheds, iluminam e
ventilam o interior. O esquema bipartido de aberturas tem influência
da obra do arquiteto Alvar Aalto, e comparece em outros projetos
dos arquitetos. O uso de materiais e instalações aparentes, assim
como na Residência Sérgio Ferreira (página 154), tornam a Residência
Anderson Gattás um exemplo do que alguns críticos classificam como
“Arquitetura Brutalista Paulista”. Independente de rótulos, a maneira
como os materiais são expostos em contraste com as cores quentes
dos tijolos e das esquadrias (vermelho para serralheria e amarelo para
marcenaria), chamam muito a atenção e coloca, ainda hoje, essa
arquitetura em destaque na paisagem do bairro Alto da Boa Vista.

Imagem 158: Vista da rua da Residência Anderson Gattás. Fonte: Acervo do
autor (05/2012).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 159: Fotografia antiga da Residência Anderson Gattás e parte de seu
entorno quando de sua construção no início da década de 1970, no bairro Alto
da Boa Visa. Fonte: Acervo do arquiteto Joaquim Barretto (ano desconhecido),
disponível na dissertação de mestrado de Julio Barretto Gadelha (GADELHA,
2011).

Imagem 160: Fotografia antiga da Residência Anderson Gattás. Fonte: Acervo
do arquiteto Joaquim Barretto (ano desconhecido), disponível na dissertação
de mestrado de Julio Barretto Gadelha (GADELHA, 2011).
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Imagem 161: Página do Arquigrafia com registro da Residência Anderson Gattás.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/2260> acesso em jan/2017.
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6.22
Residência
Leontino
Balbo
(1970)
Arquiteto
Orlando
Barbosa

Imagem 162:
Vista da esquina
da Av. Itatiaia
e Av . S u m a r é
da Residência
Leontino Balbo.
Fonte: Acervo do
arquiteto Valter
Luis Secco Felix
(1987).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Leontino Balbo
Autor do projeto: Arq. Orlando Barbosa de Freitas
Responsável Técnico: Eng. Hamilton Balbo
Ano do projeto: 1970
Proprietário Original: Leontino Balbo
Endereço: Avenida Itatiaia 1522, Jardim Sumaré
Área do terreno: 2629,70 m²
Área construída: 872,30 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
Projetada em 1970 pelo arquiteto Orlando Barbosa, foi a
primeira casa a empregar o uso de estrutura metálica em Ribeirão
Preto. Devido aos estudos e pós-graduação nos Estados Unidos, o
arquiteto possuía forte influência da arquitetura norte-americana,
que empregava em sua obra residencial, resultando em projetos
esteticamente similares ao modernismo californiano, de obras como
dos arquitetos Richard Neutra, Pierre Koenig, John Lautner e do
engenheiro Craig Ellwood. A obra de Barbosa não tem precedentes
na cidade e é facilmente reconhecível pelo uso de esbelta estrutura
metálica, alvenarias de tijolos aparentes e desenhos inusitados de
coberturas e beirais.
Localizada em um lote de esquina com grande área, entre
a Avenida Itatiaia e a Avenida Sumaré, A Residência Leontino Balbo
não possuía portões ou muros separando o lote da calçada e os
generosos recuos gramados possuíam um denso jardim. A cobertura
de telhas de fibrocimento, dada a inclinação do telhado, ficavam
visíveis, e contrastavam com o grande beiral inclinado em posição
reversa ao do corpo da casa, marcando a entrada.
Em 2013 a situação da casa já era diferente: um muro
de tijolos havia sido construído em todo o perímetro da esquina,
possuindo, inclusive, uma guarita. Em 2014, a casa foi reformada e
descaracterizada, transformada em um comércio.

Imagem 163: Vista da Av. Itatiaia da Residência Leontino Balbo. Fonte: Acervo
do arquiteto Valter Luis Secco Felix (1987).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 164: Vista da Residência Leontino Balbo antes da reforma. Fonte:
Acervo do autor (03/2013).

Imagem 165: Edifício comercial resultante da reforma da Residência Leontino
Balbo. Fonte: Acervo do autor (08/2015).
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Imagem 166: Página do Arquigrafia com registro da Residência Leontino Balbo.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/3596> acesso em jan/2017.
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6.23
Residência
Orlando
Barbosa
(1971)
Arquiteto
Orlando
Barbosa

Imagem 167:
Vista da Rua
João Godoy
da Residência
Orlando Barbosa.
Fonte: Acervo do
autor (01/2014).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Orlando Barbosa
Autor do projeto: Arq. Orlando Barbosa de Freitas
Responsável Técnico: Arq. Orlando Barbosa de Freitas
Ano do projeto: 1971
Proprietário Original: Orlando Barbosa de Freitas
Endereço: Rua Doutor Álvaro Paiva 140, Jardim América
Área do terreno: 518,80 m²
Área construída: 260,00 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
A Residência que o arquiteto Orlando Barbosa projetou para
si, no bairro Jardim América, continuou a explorar os mesmos detalhes
construtivos empregados pelo arquiteto na Residência Leontino
Balbo (página 182). Uma esbelta estrutura metálica é evidenciada
nas empenas em contraste com alvenarias de tijolos aparentes. O
destaque se dá pela solução da cobertura inclinada que se dobra na
empena frontal do edifício, obrigando os pilares a também seguirem
a inclinação (mesmo a porta que dá para a varanda no pavimento
superior, acima do abrigo de automóveis, segue a inclinação da
cobertura).
Novamente as telhas da cobertura tem papel de protagonismo
nas empenas. Se não são visíveis na cobertura da maioria das casas,
na Residência Orlando Barbosa elas acompanham o desenho da
cobertura, se tornando também fechamento no trecho frontal do
edifício. Nesse projeto, o arquiteto optou por utilizar telhas metálicas
ao invés de fibrocimento. Apesar de não ser largo, o lote de esquina
é comprido, possibilitando a visão de toda a cobertura da rua.
Devido à inclinação em apenas uma água (e a pequena porção
que se dobra e configura a elevação frontal) e o fato do lote estar
localizado em frente a uma grande praça, a casa se configura
como um elemento de destaque na paisagem do bairro. Apesar de
atualmente ser utilizada como comércio, os proprietários não fizeram
modificações nas fachadas e até mesmo o portão que fecha o lote
segue o mesmo desenho da estrutura.

Imagem 168: Vista da Rua Dr. Álvaro Paiva da Residência Orlando Barbosa.
Fonte: Acervo do autor (01/2014).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 169: Vista da rua da Residência Orlando Barbosa. Fonte: Acervo do
autor (01/2014).

Imagem 170: Vista da rua da Residência Orlando Barbosa. Fonte: Acervo do
autor (01/2014).
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Imagem 171: Página do Arquigrafia com registro da Residência Orlando Barbosa.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/2372> acesso em jan/2017.

189

6.24
Residência
Nelson
Nogueira
(1973)
Arquiteto
José Alberto
Soares

Imagem 172: Vista
da Rua Mantiqueira
da Residência
Nelson Nogueira.
Fonte: Acervo do
autor (06/2013).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Nelson Nogueira
Autor do projeto: Arq. José Alberto Soares
Responsável Técnico: Arq. José Alberto Soares
Ano do projeto: 1973
Proprietário Original: Nelson Nogueira
Endereço: Rua Mantiqueira 61, Jardim Sumaré
Área do terreno: 2000,00 m²
Área construída: 636,00 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
Essa casa com cobertura de abóbadas de tijolo e estrutura
de concreto aparente, sempre possuiu um muro e portões separando
o interior do lote da calçada e rua (isso pode ser verificado nos
desenhos de prefeitura, ver anexos da dissertação). Entretanto, os
únicos elementos realmente fechados são os portões de acesso, uma
vez que o muro da residência é constituído por diversos elementos
vazados, contrastando com a cobertura de abóbadas apoiada e
avançando em balanço no muro em direção ao jardim do recuo
frontal.
Os cinco pórticos de abóbadas que avançam o muro
fronteiriço, não são os únicos protagonistas da paisagem que a casa
representa. Mais ao fundo do lote é possível avistar uma grande torre
de concreto aparente, a caixa d’água dessa residência térrea.
O arquiteto José Alberto Soares, oriundo da cidade de
Mococa, projetou algumas casas em Ribeirão Preto na década de
1970 (ver anexos). A Residência Nelson Nogueira é uma das casas de
abóbadas mais marcantes da paisagem do bairro Jardim Sumaré,
principalmente pelo fato de ainda manter-se com o uso residencial e
características originais.

Imagem 173: Vista da rua da Residência Nelson Nogueira. Fonte: Acervo do
autor (06/2013).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 174: Vista da rua da Residência Nelson Nogueira. Fonte: Acervo do
autor (06/2013).

Imagem 175: Vista da rua da Residência Nelson Nogueira. Fonte: Acervo do
autor (06/2013).
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Imagem 176: Página do Arquigrafia com registro da Residência Nelson Nogueira.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/2356> acesso em jan/2017.
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6.25
2a Residência
Luiz Bueno
Brandão
(1974)
Segnini e
Barretto
Arquitetos

Imagem 177: Vista
da Rua Argeu Fuliotto
da 2 a Residência
Luiz Bueno Brandão.
Fonte: Acervo do
autor (12/2013).
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Ficha técnica:
Obra: 2a Residência Luiz Bueno Brandão
Autor do projeto: Arq. Francisco Segnini Junior e Arq. Joaquim
Cláudio Barretto
Responsável Técnico: Arq. Francisco Segnini Junior
Ano do projeto: 1974
Proprietário Original: Luiz Bueno Brandão
Endereço: Rua Argeu Fuliotto 40, Ribeirânia
Área do terreno: 2239,17 m²
Área construída: 684,00 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
No bairro Ribeirânia, os arquitetos Segnini e Barretto projetaram
a segunda casa para Luiz Bueno Brandão. Ao contrário do primeiro
projeto no Jardim Sumaré (página 158), a casa é um prisma de
concreto aparente, de volumetria imponente e com poucas
aberturas, projetando balanços em todo o seu perímetro. Por tratarse de um lote de esquina na Avenida Costabile Romano, e ter ficado
até o ano de 2013 sem construção vizinha, todas as quatro empenas
eram visíveis da rua, ora ocultas pelo denso paisagismo voltado para
a avenida, ora fechada por muros na Rua Argeu Fuliotto.
Além do prisma elevado, chama a atenção o uso quase
exclusivo do concreto: trata-se do único exemplar residencial na
cidade a utilizar de maneira tão radical o material. Da Rua Argeu
Fuliotto é possível observar um volume térreo, de linhas sinuosas, que
ultrapassa a projeção do pavimento superior. Uma grande torre de
caixa d’água marca a paisagem, e chama a atenção de quem
passa pela região. As empenas cegas laterais do volume superior
revelam gárgulas de escoamento pluvial.
Por suas características incomuns, ainda na atualidade,
muitos sequer imaginam tratar-se de uma residência. A 2a Residência
Luiz Bueno Brandão é o caso mais radical do emprego de técnicas
construtivas, formas e conceitos de projeto arquitetônico da cidade.
Apesar de conservar seu uso residencial e suas características originais,
o concreto aparente foi coberto por manta líquida de cor cinza.

Imagem 178: Vista da rua da 2a Residência Luiz Bueno Brandão. Fonte: Acervo
do autor (12/2013).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 179: Vista da Av. Costabile Romano da 2a Residência Luiz Bueno
Brandão. Fonte: Acervo do autor (02/2013).

Imagem 180: Fotografia antiga da 2a Residência Luiz Bueno Brandão. Fonte:
Acervo do arquiteto Joaquim Barretto (ano desconhecido), disponível da
dissertação de mestrado de Julio Barretto Gadelha (GADELHA, 2011).
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Imagem 181: Página do Arquigrafia com registro da 2a Residência Luiz Bueno Brandão.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/2708> acesso em jan/2017.
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6.26
Residência
Hugo
Albernaz
(1974)
Soave e
Barbosa
Arquitetura

Imagem 182: Vista da
Rua Antônio Chiericato
da Residência Hugo
Albernaz. Fonte:
Acervo do autor
(12/2016).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Hugo Albernaz
Autor do projeto: Arq. Durval Soave e Arq. José Antônio
Barbosa
Responsável Técnico: Arq. José Antônio Barbosa
Ano do projeto: 1974
Proprietário Original: Victor Hugo Albernaz
Endereço: Rua Antônio Chiericato 552, Ribeirânia
Área do terreno: 659,00 m²
Área construída: 264,00 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
Os arquitetos Soave e José Antonio Barbosa são responsáveis
pelos projetos de muitos edifícios importantes na paisagem urbana
de Ribeirão Preto (como do edifício da Casa da Cultura).
Nessa residência coberta por abóbadas no bairro Ribeirânia,
mais uma vez a técnica construtiva é explorada. Entretanto, diferente
da Residência Maurício Marcondes (página 150) e Residência Nelson
Nogueira (página 190), as curvas dos arcos ficam à mostra nas
fachadas, revelando que não se tratam de abóbadas de tijolos, mas
de abóbadas compostas por trilhos e lajotas cerâmicas. Organizada
por duas coberturas distintas posicionadas perpendicularmente
às duas ruas desse lote de esquina, e configuradas por números
diferentes de pórticos de abóbadas (quatro e seis respectivamente),
a casa térrea chama a atenção pela sua horizontalidade. Por cima
de pilares e vigas rebocados e pintados de cinza, a cobertura de
abóbadas paira com leveza, com pequenos balanços voltados para
a Rua Antonio Chiericato. A empena dessa rua é vedada por um muro
de tijolos, que se liga ao corpo da casa na Rua Artur Palma Franco,
possibilitando que esse recuo fique livre para o jardim, sem portões.
Dessa maneira, embora exista um muro impedindo a visão de parte
da residência nesse lote de esquina, a arquitetura tem os acessos
à rua expostos, contrastando com espaços de jardim. Durante o
registro fotográfico foi possível observar que as tavelas aparentes das
abóbadas foram revestidas e pintadas de branco.

Imagem 183: Vista da rua da Residência Hugo Albernaz. Fonte: Acervo do
autor (12/2016).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 184: Vista da rua da Residência Hugo Albernaz. Fonte: Acervo do
autor (12/2016).

Imagem 185: Vista da rua da Residência Hugo Albernaz. Fonte: Acervo do
autor (12/2016).
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Imagem 186: Página do Arquigrafia com registro da Residência Hugo Albernaz.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/3699> acesso em jan/2017.
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6.27
Residência
Virgílio
Mantovani
(1975)
Grupo Novo

Imagem 187: Vista da
Rua Luís Antônio Musa
Julião da Residência
V irgílio Mantovani.
Fonte: Acervo do autor
(12/2016).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Virgílio Mantovani
Autor do projeto: Arquitetos José Carlos de Lima Bueno, Ésio
Glacy de Oliveira, Luis Antônio da Silva Pontes e Luis Carlos
Rodrigues
Responsável Técnico: Eng. Luiz Gonzaga Maffeis
Ano do projeto: 1975
Proprietário Original: Antônio Virgílio Mantovani
Endereço: Rua Visconde de Abaeté 48, Jardim Sumaré
Área do terreno: 997,50 m²
Área construída: 360,00 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:
No bairro Jardim Sumaré, em um lote de esquina da Rua
Visconde de Abaeté, essa casa chama a atenção de quem passa
pela rua. Conhecida na cidade como “Casa Disco Voador”, a
Residência Virgílio Mantovani é uma das arquiteturas mais caricatas
de Ribeirão Preto, marcando o imaginário urbano de uma época.
Os arquitetos do escritório de arquitetura Grupo Novo, oriundos de
São José do Rio Preto, possuem, além dessa residência outra obra
marcante na cidade: o antigo edifício bancário na Avenida Portugal
(hoje transformado em uma rede de fast-food). Os arquitetos são
responsáveis por muitos projetos residências interessantes em sua
cidade de atuação, e merecem a atenção de futuras pesquisas.
A casa, com entrada pela Rua Luís Antonio Musa Julião,
não possuía portões ou muros, com um abrigo de automóveis
com cobertura estruturada por uma viga curva. Embora hoje seja
mais difícil de perceber, observando fotografias antigas, é possível
confirmar que não é apenas a cobertura que é curva, mas todo o
corpo da casa, com coletores pluviais que despejam a água da
chuva em pequenas floreiras. Contrastando com a horizontalidade
dessa casa térrea, existe uma caixa d’água apoiada em um único
pilar. Hoje, o denso jardim de outrora foi substituído por uma garagem,
a entrada da residência foi fechada e o concreto aparente pintado
com manta líquida na cor cinza.

Imagem 188: Fotografia antiga da Residência Virgílio Mantovani. Fonte: Acervo
do arquiteto Ésio Glacy (ano desconhecido).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 189: Vista da rua da Residência Virgílio Mantovani. Fonte: Acervo do
autor (12/2016).
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Imagem 190: Página do Arquigrafia com registro da Residência Virgílio Mantovani.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/11303> acesso em jan/2017.
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6.28
3a Residência
José
Penteado
(1976)
Arquiteto
Siegbert
Zanettini

Imagem 191: Vista da
esquina da Rua Julio
Prestes e Rua São
José da 3a Residência
José Penteado. Fonte:
Acervo do autor
(05/2013).
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Ficha técnica:
Obra: 3a Residência José Penteado
Autor do projeto: Arq. Siegbert Zanettini
Responsável Técnico: Eng. Décio Carlos Setti
Ano do projeto: 1976
Proprietário Original: José Penteado Mendonça
Endereço: Rua Julio Prestes 609, Jardim Sumaré
Área do terreno: 1152,64 m²
Área construída: 610,81 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
O arquiteto Siegbert Zanettini possuí obras importantes na
cidade. Além de projetos como do Instituto Santa Úrsula e da primeira
loja da Kitchens (hoje agência bancária, na rotatória da Av. Treze de
Maio) a 3a Residência José Penteado configura-se como importante
exemplar da arquitetura da década de 1970 na cidade.
A implantação no lote de esquina lida com a topografia de
maneira radical, com um muro de arrimo curvo de concreto aparente
contrastando com a leveza da esbelta cobertura em duas águas.
Assim como na 2a Residência Luiz Bueno Brandão (página 194), o
volume principal da casa e os volumes curvos que se posicionam
abaixo deste, contrastam com uma alta torre de caixa d’água. A
complexidade da volumetria se apresenta na visão que se tem da
casa da rua. Como ilustrado nas fotografias, a residência é diferente
de cada ângulo que se observa: da Rua São José, o muro de pedra
contrasta com o muro de arrimo de concreto e a leveza da cobertura
de laje e concreto aparente que cobre caixilhos retilíneos e alvenarias
curvas rebocadas e pintadas, configurando um sobrado; da Rua Julio
Prestes, a estrutura de concreto aparente se mostra sem, no entanto,
revelar todos os seus apoios, rebocados e fundidos nas alvenarias
que conformam volumetrias curvas com interstícios ajardinados e
íngremes, passando a sensação de tratar-se de uma casa térrea e
bastante elevada da cota da calçada. Na confluência entre as duas
ruas, portanto, a complexidade se apresenta. A arquitetura encontrase bem conservada pelos proprietários atuais.

Imagem 192: Vista da Rua Julio Prestes da 3a Residência José Penteado. Fonte:
Acervo do autor (05/2013).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 193: Vista da Rua Julio Prestes da 3a Residência José Penteado. Fonte:
Acervo do autor (05/2013).

Imagem 194: Vista da Rua São José da 3a Residência José Penteado. Fonte:
Acervo do autor (05/2013).
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Imagem 195: Página do Arquigrafia com registro da 3a Residência José Penteado.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/11880> acesso em fev/2017.
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6.29
Residência
Armando
Piovesan
(1976)
Engenheiro
José Carlos
Martins

Imagem 196: Vista
da Rua Pau Brasil da
Residência Armando
Piovesan. Fonte: Acervo
do autor (12/2013).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Armando Piovesan
Autor do projeto: Eng. José Carlos Martins
Responsável Técnico: Eng. José Carlos Martins
Ano do projeto: 1976
Proprietário Original: Armando Piovesan Junior
Endereço: Rua Pau Brasil 484, Jardim Recreio
Área do terreno: 420,00 m²
Área construída: 227,70 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
O bairro Jardim Recreio possuí diversos exemplares modernos
de arquitetura residencial. No levantamento final, muitas casas
ficaram de fora devido à dificuldade de encontrar informações na
Secretaria de Planejamento. Das poucas casas do bairro que estão
neste capítulo, a Residência Armando Piovesan, do engenheiro José
Carlos Martins, é uma das mais marcantes na paisagem.
O sobrado sem portões ou muros separando o abrigo
de automóveis e o passeio público se coloca como um volume
longitudinal, apoiado em um volume térreo transversal. Enquanto os
pilares e vigas rebocadas e pintadas do térreo estão expostos, sendo
clara a leitura entre estrutura e fechamentos, no pavimento superior
as alvenarias são rebocadas, ocultando os pilares (dado o avanço
desse revestimento das empenas no pavimento, pode-se supor que
esse nem sempre foi o acabamento). A diversidade de fechamentos
da casa chama a atenção: elementos vazados, alvenarias de tijolos
aparentes e rebocados contrastam com os caixilhos de desenho
retangular.
Entretanto, nenhum outro atributo chama mais a atenção do
que a solução da cobertura tipo “borboleta” do pavimento superior:
duas vigas laterais se estendem longitudinalmente em balanço afim
de estruturar duas águas de telhas de fibrocimento que, por sua vez,
convergem para o centro do vão frontal em uma viga tipo calha
(servindo como o oposto de uma gárgula, impedindo que a água
caia no recuo frontal). A casa encontra-se bem conservada.

Imagem 197: Vista da rua da Residência Armando Piovesan. Fonte: Acervo
do autor (12/2016).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 198: Vista da rua da Residência Armando Piovesan. Fonte: Acervo do autor (12/2016).
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Imagem 199: Página do Arquigrafia com registro da Residência Armando Piovesan.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/3722> acesso em jan/2017.
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6.30
Residência
Benedito
Moreira
(1976)
Arquiteto
Pedro Moreira
Ribeiro

Imagem 200: Vista da
Rua Sete de Setembro
da Residência Benedito
Moreira. Fonte: Acervo
do autor (05/2015).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Benedito Moreira
Autor do projeto: Arq. Pedro Moreira Ribeiro
Responsável Técnico: Eng. Décio Carlos Setti
Ano do projeto: 1976
Proprietário Original: Roberto Benedito Moreira
Endereço: Rua Sete de Setembro 2211, Alto da Boa Vista
Área do terreno: 654,15 m²
Área construída: 288,82 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
O arquiteto Pedro Moreira Ribeiro recebeu de sua família a
incumbência de projetar para eles uma casa no bairro Alto da Boa
Vista, em Ribeirão Preto. À época, Ribeiro trabalhava no escritório dos
arquitetos Francisco Segnini e Joaquim Barretto, em São Paulo.
A construção foi implantada no terreno de maneira a
aproveitar a declividade ascendente, configurando, de quem vê
a casa pela Rua Sete de Setembro, uma empena frontal bastante
elevada em relação à calçada, acessado por uma escada
encrustada no terreno e um pavimento de subsolo. A estrutura de
concreto aparente comparece nos pilares, vigas e muro de arrimo
curvo que delimita a rampa de acesso de veículos. O que mais chama
a atenção de quem passa pela região, além do fato de não existir
portão ou muro separando a porta de acesso do passeio público,
é a declividade da cobertura, expondo telhas cerâmicas e a caixa
d’água cilíndrica, apoiada em um único pilar. A caixa d’água é um
elemento chamativo na paisagem do bairro.
Em uma inspeção mais detalhada, do outro lado da rua, é
possível observar que a cobertura inclinada, encostada em uma
das divisas, conforma um pátio interno e, do outro lado, um recuo. A
forma resultante do plano coberto por telhas cerâmicas é incomum,
avançando sobre o recuo frontal, despejando a água pluvial em um
receptáculo de concreto, por meio de três tubos coletores.
A casa encontra-se em bom estado de conservação.

Imagem 201: Vista da rua da Residência Benedito Moreira. Fonte: Acervo do
autor (08/2015).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 202: Vista da Rua Sete de Setembro da Residência Benedito Moreira.
A caixa d’água é um elemento chamativo na paisagem do bairro Alto da
Boa Vista. Fonte: Acervo do autor (08/2015).

Imagem 203: Vista da Rua José Leal da Residência Benedito Moreira. A caixa
d’água é um elemento chamativo na paisagem do bairro Alto da Boa Vista.
Fonte: Acervo do autor (08/2015).

216

Imagem 204: Página do Arquigrafia com registro da Residência Benedito Moreira.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/6054> acesso em jan/2017.
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6.31
Residência
Antônio Paro
(1977)
Arquiteto
Victor Collin
Ferreira

Imagem 205: Vista da
Rua Ber nardino de
Campos da Residência
Antônio Paro. Fonte:
Acervo do autor
(08/2016).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Antônio Paro
Autor do projeto: Arq. Victor Collin Ferreira
Responsável Técnico: Arq. Victor Collin Ferreira
Ano do projeto: 1977
Proprietário Original: Célio Antônio Paro
Endereço: Rua Bernardino de Campos 1485, Higienópolis
Área do terreno: 264,00 m²
Área construída: 307,46 m²
Uso atual: Comercial
Comentários:

Ele tinha umas ideias arrojadas, ali na Rua
Bernardino de Campos, na esquina em frente ao
Hospital São Lucas, tem uma obra dele que foi
feita suspensa porque achou, lá na década de
70, que em breve não iria ter local para os carros
estacionarem. Dito e feito. (Depoimento por escrito
ao autor, da filha do arquiteto Victor Collin Ferreira,
Valéria Giglio Ferreira)

Localizada em um terreno de esquina, a casa expõe
diversos conceitos da arquitetura moderna: estrutura e fechamentos
independentes, térreo livre, janelas em fita, etc. Os apoios que
sustentam o prisma elevado são um caso à parte: a fusão entre a laje
com cantos diagonais, vigas triangulares de ponta cabeça e pilares
com seção em diagonal remetem à obra de arquitetos como Affonso
Eduardo Reidy, Hélio Ribas Marinho e Vilanova Artigas (a homenagem
aos pilares do edifício da FAUUSP é clara). Se existe o desejo do
arquiteto em liberar o piso térreo e integra-lo ao espaço público, por
outro lado o desenho da paginação de piso é diferente na calçada
e no piso abaixo do volume elevado. Ainda assim, as características
da residência a vinculam à obra de Collin, com os grandes planos
de alvenaria de tijolos e generosos beirais, com telhas cerâmicas tipo
plan conjugadas (como na Residência Egydio dos Santos, página
XX). A casa foi reformada e transformada em comércio.

Imagem 206: Vista da Rua Bernardino de Campos da Residência Antônio Paro.
Fonte: Acervo do autor (12/2016).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 207: Vista da Rua Vicente de Carvalho da Residência Antônio Paro.
Fonte: Acervo do autor (12/2016).

Imagem 208: Vista da rua da Residência Antônio Paro. Fonte: Acervo do autor
(08/2016).
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Imagem 209: Página do Arquigrafia com registro da Residência Antônio Paro.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/8929> acesso em jan/2017.
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6.32
Residência
Henrique
Tavares
(1980)
Arquiteto
Luis César
Barillari

Imagem 210: Vista da
Rua Guatambú da
Residência Henrique
Tavares. Fonte: Acervo
do autor (12/2013).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Henrique Tavares
Autor do projeto: Arq. Luis César Barillari
Responsável Técnico: Eng. Cláudio R. Martins Chapini
Ano do projeto: 1980
Proprietário Original: José Henrique Tavares
Endereço: Rua Guatambú 710, Jardim Recreio
Área do terreno: 450,00 m²
Área construída: 315,70 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
Na Rua Guatambú, no bairro Jardim Recreio, um grande
pórtico que ocupa a largura total do lote chama a atenção. Em
baixo relevo gravado na viga, o número da casa é incorporado à
arquitetura. No pavimento térreo, o abrigo de automóveis contrasta
com um volume curvo, em sincronia com um volume e beiral curvo
no pavimento superior.
Trata-se do primeiro projeto construído de Luiz César Barillari,
arquiteto com importante obra arquitetônica na cidade. Durante a
década de 1980, Barillari fez parte de um grupo de arquitetos que
se fixaram na cidade, com obras que deram continuidade aos
conceitos modernos das décadas anteriores. Além de Barillari, fazem
parte desse grupo os arquitetos Manoel Garcia, Eduardo Figueiredo,
Léo Bonfim Junior, Carlos Trocca, Roberto Scatena e outros.
As características mais chamativas da residência - grandes
vãos; alvenarias rebocadas contrastando com tijolos aparentes e
estrutura independente; volumes e beirais curvos - vão se repetir em
obras futuras do arquiteto, como na Residência Antonio Martinez (ver
discussão no capítulo 7).
A casa era aberta para a rua, muito embora hoje o pórtico da
fachada seja fechado por portões.

Imagem 211: Vista da rua da Residência Henrique Tavares. Fonte: Acervo do
autor (12/2016).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Imagem 212: Fotografia antiga da Residência Henrique Tavares. Fonte: Acervo do
arquiteto Luis César Barillari (ano desconhecido).
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Imagem 213: Página do Arquigrafia com registro da Residência Henrique Tavares.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/3711> acesso em jan/2017.
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6.33
Residência
Ricardo
Guaraldo
(1980)
Arquiteto
Antenor Tadeu
Bertarelli

Imagem 214: Vista
da Rua Jaracatiá da
Residência Ricardo
Guaraldo. Fonte:
Acervo do autor
(07/2013).
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Ficha técnica:
Obra: Residência Ricardo Guaraldo
Autor do projeto: Arq. Antenor Tadeu Bertarelli
Responsável Técnico: Arq. Antenor Tadeu Bertarelli
Ano do projeto: 1980
Proprietário Original: Ricardo Guaraldo
Endereço: Rua Jaracatiá 180, Jardim Recreio
Área do terreno: 735,00 m²
Área construída: 287,45 m²
Uso atual: Residencial
Comentários:
Localizada em um lote de esquina, próxima ao Colégio Vita et
Pax, no bairro Jardim Recreio, a Residência Ricardo Guaraldo chama
a atenção pela sua horizontalidade, simplicidade formal e denso
jardim.
Da Rua Jaracatiá é possível observar a cobertura plana,
marcada nas bordas por vigas de concreto aparente, sustentadas por
pilares protuberantes de seção retangular, contrasta com o volume
vertical da caixa d’água de tijolos aparentes e a forma de triângulo
do shed de iluminação zenital, que passa quase despercebido.
Envolvida por muros e portões, a cobertura plana avança
com beirais por toda a volta da construção, com coletores pluviais
acoplados às platibandas/vigas de concreto. Da Rua Ângico, podese ter ideia da dimensão das claraboias de seção triangular vistas da
Rua Jaracatiá.
A casa encontra-se em bom estado de conservação.

Imagem 215: Vista da esquina da Rua Jaracatiá e Rua Ângico da Residência
Ricardo Guaraldo. Fonte: Acervo do autor (12/2016).

*Com base em Ficha da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

227

Imagem 216: Vista da Rua Jaracatiá da Residência Ricardo Guaraldo. Fonte:
Acervo do autor (12/2016).

Imagem 217: Vista da Rua Ângico da Residência Ricardo Guaraldo. Fonte:
Acervo do autor (12/2016).
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Imagem 218: Página do Arquigrafia com registro da Residência Ricardo Guaraldo.
Disponível em <http://www.arquigrafia.org.br/photos/4746> acesso em jan/2017.
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7 - Considerações finais:
Discussão do sentido público de uma produção vista da rua
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Em fins da década de 1940, os dois principais
loteamentos de expansão sul da cidade, o Jardim Sumaré e
o Alto da Boa Vista, começam a tomar forma nos arredores
da Avenida Nove de Julho, que naquela época era ainda
uma via de uso estritamente residencial. Do outro lado da
avenida, na direção do quadrilátero central, edifícios altos
eram construídos em lotes antes ocupados por edifícios de
gabarito baixo (sobrados e térreos), anunciando tempos de
crescimento econômico para a cidade. Enquanto os novos
bairros eram loteados, as residências localizadas na Avenida
Nove de Julho assistiam ao processo de verticalização e
ao crescimento do comércio nas ruas próximas ao centro
da cidade.
No início da década de 1950 muitos profissionais da
construção civil começavam a se estabelecer em Ribeirão
Preto como resultado da grande demanda por construções.
Embora se perceba que alguns dos projetos na década
de 1950 de engenheiros civis apresentem características
diferentes da arquitetura residencial produzida naquele
momento66 (Imagem 219), é pelas mãos dos arquitetos que
os projetos apresentam as características e soluções mais
radicais, como:
- Lajes impermeabilizadas;
- Estruturas de geometria incomum;
- Grandes fenestrações.
Tais característocas dão destaque a essa produção
residencial da época, fruto da formação que esses arquitetos
tiveram nas faculdades de arquitetura de São Paulo.

Imagem 219: Nas duas imagem superiores, vista da Rua João Penteado da
Residência Nunes Manaia, projeto de 1954 do engenheiro Gutemberg Lolato.
Na imagem inferior, vista da Avenida Santa Luzia da área de lazer da mesma
casa. Um dos exemplares que não compareceu no capítulo 6 por falta de
informações. Fonte: Acervo do autor (04/2013).

66. As casas do engenheiro Hélio Fóz Jordão são um bom exemplo, embora
não sejam as únicas.
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Nesse contexto, são pioneiros os arquitetos Cássio Pinheiro
Gonçalves (formado na primeira turma de arquitetos e
urbanistas do Mackenzie em 1950) e Ijair Cunha (formado
na primeira turma de arquitetos e urbanistas da USP em
1952), cujas primeiras obras evidenciam não apenas
uma preocupação em explorar sistemas construtivos e
acabamentos diferentes do que era especificado pelos
demais colegas projetistas na cidade, mas também
demonstram um forte senso urbanístico, de soluções
condicionadas pelo lugar e para o lugar. Afinal, ambos
não são apenas arquitetos, são urbanistas.
Não por coincidência, a primeira casa a entrar no
recorte do trabalho, a 1a Residência José Penteado (página
98), construída na Avenida Nove de Julho, projetada pelo
arquiteto Ijair Cunha, já demonstra uma preocupação
recorrente em muitas das obras levantadas: a implantação
de uma residência urbana de maneira a resultar em
integração com o passeio público, um interstício público/
privado (por vezes constituído por denso jardim). Essa
preocupação se manifesta, por exemplo, no desenho em
diagonal do baixo portão que separa o passeio público
do lote, em uma tentativa criativa de abordagem dessa
barreira.
No levantamento realizado no capítulo 6, o escritório
Gonçalves e Cunha tem destaque no período que se
estende de 1955 - 1963, com cinco projetos de residências
com informações completas encontradas67 (Imagem

220). Dentre as residências projetadas por Ijair Cunha e
Cássio Pinheiro Gonçalves, está a casa mais representativa
do período: a Residência Costa Couto (página 122).
Nesse sentido, talvez nenhuma outra imagem seja mais
emblemática do que uma das poucas fotografias dessa
casa, registrada pelo fotógrafo Tony Miyasaka (Imagem
091 e Imagem 220). Na foto, a casa é coadjuvante com
os altos edifícios residenciais, cada vez mais presentes a
partir desse período. O destino dessa residência já estava,
de certa forma, traçado na foto de Miyasaka: em meados
de 1976, a residência seria demolida, dando lugar a um
edifício alto, e tornando impossível a tarefa de registrar,
novamente, a foto do mesmo ângulo (ver Imagem 095 no
capítulo 6). Deve-se ressaltar também, que além da obra
residencial, esses dois primeiros arquitetos de Ribeirão Preto
projetaram e construíram edifícios importantes como a Sede
da Sociedade Recreativa na Avenida Nove de Julho e o
Hospital das Clínicas no campus da Universidade de São
Paulo.
Outro profissional importante no período foi Hélio Fóz
Jordão, com uma produção que mostra um engenheiro
preocupado com questões e conceitos construtivos similares
às discussões de vanguarda naquele momento. As quatro
residências projetadas por seu escritório no período (Imagem
221) são afinadas com conceitos explorados nos projetos dos
arquitetos Gonçalves e Cunha, principalmente a Residência
Teresa Risso (página 146), cuja implantação alinhada em
diagonal resultava em espaços de continuidade entre
passeio público e recuos privados incomuns em outras
casas na cidade. A obra de Jordão o coloca como
um dos principais nomes das décadas de 1950 e 1960,

67. Embora não sejam as únicas projetadas e construídas no período, ver
discussão no capítulo 5 e anexos ao fim da dissertação. No total, foram
encontradas treze casas projetadas pelos arquitetos.
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Imagem 221: Quatro casas projetadas pelo engenheiro Hélio Fóz Jordão no
período de 1956-1963 (ver mais detalhes no capítulo 6). Fonte: Da esquerda
para a direita, de cima para baixo: Residência Fernando Mele (acervo do
autor, 12/2016); Residência Nagib Domingos (acervo autor, 12/2016); Residência
José Borges (acervo do autor, 08/2013) e Residência Teresa Risso (acervo dos
arquitetos Rita Fantini e Onésimo Carvalho, ano desconhecido).

Imagem 220: Cinco casas projetadas pelos arquitetos Ijair Cunha e Cássio
Pinheiro Gonçalves no período de 1955-1963 (ver mais detalhes no capítulo
6). Fonte: Da esquerda para a direita, de cima para baixo: 1a Residência
José Penteado (acervo do arquiteto Valter Luis Secco Felix, 1987); Residência
Affonso Oranges (acervo dos arquitetos Rita Fantini e Onésimo Carvalho,
1995); Residência Costa Couto (acervo do fotógrafo Tony Miyasaka, ano
desconhecido); Residência Santa Luzia (acervo dos arquitetos Rita Fantini e
Onésimo Carvalho, 1995) e Residência Mario Fiorette (acervo do autor, 05/2013).
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principalmente se levarmos em conta que além de uma
produção residencial singular, o engenheiro também é
responsável por projetos como do Hotel Umuarama e do
bairro Jardim Recreio.
O ano de 1966 marca a concepção de duas
residências importantes para o panorama arquitetônico
de Ribeirão Preto (Imagem 222), tanto pela arquitetura
que apresentam (claramente sintonizada com a corrente
de vanguarda de São Paulo daquela época) quanto pelo
estado de conservação das mesmas, ainda hoje de posse
dos proprietários originais.
A primeira delas: a Residência Maurício Marcondes,
projeto dos arquitetos Francisco Segnini (formado na FAUUSP
em 1965) e Joaquim Barretto (formado no Mackenzie em
1968).
A segunda delas: a Residência Sérgio Ferreira, projeto
dos arquitetos João Batista Martinez Corrêa e Martin Tresca
(ambos formados no Mackenzie em 1968, na mesma
turma de Joaquim Barretto). Embora seja a única casa de
Corrêa e Tresca na cidade, suas características de projeto
a colocam em destaque (como pode ser conferido no
texto que acompanha o projeto, página 154).
Além de existirem ligações entre as duas residências
citadas acima (foram projetadas no mesmo ano, ambas
foram as primeiras casas em Ribeirão Preto a utilizar materiais
aparentes de maneira a evidenciar o processo construtivo e
a estrutura resultante, três dos quatro arquitetos responsáveis
pelos projetos são de Araraquara, três deles da mesma
turma de faculdade) suas soluções construtivas tornariam-se
referência para muitas casas que surgiriam depois. A obra
da dupla Segnini e Barretto, em especial, disseminou na

Imagem 222: As duas primeiras casas de Ribeirão Preto a apresentarem o
uso de materiais aparentes de maneira a evidenciar o processo construtivo
e a estrutura resultante, ambos projetos de 1966. Fonte: imagem superior,
Residência Maurício Marcondes, projetos dos arquitetos Francisco Segnini e
Joaquim Barretto (acervo do autor, 09/2011); imagem inferior, Residência Sérgio
Ferreira, projeto dos arquitetos João Batista Martinez Corrêa e Martin Tresca
(acervo do autor, 05/2015).
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paisagem urbana conceitos construtivos de vanguarda,
com projetos de casas emblemáticas no período de 19661974 (imagem 223). A Residência Anderson Gattás, a obra
mais conhecida dos arquitetos, é ainda hoje uma das
maiores referências de arquitetura residencial da década
de 1970, e o único projeto cujo processo de tombamento foi
iniciado pelo COMPAC (Conselho Municipal de Preservação
do Patrimônio Artístico e Cultural de Ribeirão Preto).
Como pode ser observado nos mapas 8 e 9 (página
238 a 241), a maioria das casas levantadas se encontram no
bairro Jardim Sumaré. Devido à distancia que o Alto da Boa
Vista e Jardim América tinham do centro da cidade, esses
bairros iriam ser ocupados mais lentamente. Isso fica claro ao
se analisar o esquema de cores que representa cada casa
do levantamento: quanto mais longe se chega, mais à frente
na linha do tempo se avança68. No bairro Jardim Recreio,
foram poucos os registros e documentos encontrados a
respeito das casas mais antigas, predominantemente da
década de 1970 (levando-se em conta que o bairro existe
desde a década de 1950, essa é uma lacuna considerável).
Nos bairros Jardim América e Ribeirânia foram encontrados
apenas um e dois exemplares de residências para o
levantamento, respectivamente, embora sejam exemplares

68. Claro, existem algumas exceções no mapa, como a Residência Anderson
Gattás, por exemplo, construída no início da década de 1970 em área
distante do centro da centro da cidade. No entanto, como pode ser lido na
entrevista com a moradora original da residência, Maria Lucia Gattás, essa
distância é enfatizada: a Rua Nélio Guimarães, onde a casa foi implantada,
era a última rua de Ribeirão Preto, o limite urbano da época (ver entrevista
nos anexos da dissertação).

Imagem 223: Cinco casas projetadas pelos arquitetos Francisco Segnini e
Joaquim Barretto no período de 1966-1974 (ver mais detalhes no capítulo 6).
Fonte: Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Residência Maurício
Marcondes (acervo do autor, 05/2015); 1a Residência Luiz Bueno Brandão (acervo
do arquiteto Valter Luiz Secco Felix, 1987); Residência Manildo Fávero (acervo
do autor, 03/2013); Residência Anderson Gattás (acervo do autor, 05/2012) e
2a Residência Luiz Bueno Brandão (acervo do autor, 12/2013).
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Mapa 8: Todas as residências levantadas, referenciadas
geograficamente e temporalmente nos bairros Jardim Sumaré,
Alto da Boa Vista e Jardim América. Na lista organizada
cronologicamente, estão marcadas em negrito as trinta e três
casas expostas no capítulo 6.
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Mapa 9: Todas as residências levantadas, referenciadas
geograficamente e temporalmente nos bairros Ribeirânia e Jardim
Recreio. Na lista organizada cronologicamente, estão marcadas
em negrito as trinta e três casas expostas no capítulo 6.
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significativos: é na Ribeirânia que seria construída a casa que
eleva os conceitos desenvolvidos na arquitetura residencial
até então ao extremo: a 2a Residência Luiz Bueno Brandão,
novamente de Segnini e Barretto. A proposta arrojada
dessa casa (admitida até pelo próprio arquiteto Segnini,
como pode ser lido em entrevista, ver anexos), sintetiza o
ponto máximo de evolução arquitetônica na análise dos
períodos estudados69.
Nos gráficos a seguir (próximas páginas), que expõe
as trinta e três residências apresentadas no capítulo 6 em
linha cronológica, é possível perceber que existem três
períodos distintos:

rua e cidade). São propostas conscientes do papel que a
arquitetura tem enquanto constituinte singular na construção
da paisagem urbana, e do quanto um edifício restrito a
apenas um lote, mas visível no espaço público, contribui
para o imaginário de uma época. Os destaques ficam para
a Residência Costa Couto e Residência Teresa Risso.

69. A própria dupla de arquitetos perde o interesse por tal radicalidade,
utilizando telhado aparente de quatro águas e sistema construtivo
convencional em seu próximo projeto, para a Residência Luís Albanez
Netto, no condomínio fechado Vila Verde, ver anexos.

1966 - 1977 (Gráfico 2): Com o passar dos anos, as
propostas de projetos residenciais vão se tornando cada vez
mais radicais, e é nesse período que as experimentações
chegam ao seu nível máximo, com materiais e sistemas
construtivos aparentes, geometrias incomuns e empenas
em franca relação com o espaço público. Embora
existam soluções estruturais alternativas sendo exploradas
na época (as casas de estrutura metálica do arquiteto
Orlando Barbosa e as casas de abóbadas de tijolo), o
concreto foi o material em maior evidência, utilizado não
apenas para fins estéticos, mas como veículo de interface
entre espaço público e privado, resultando em grandes
vãos e liberdade formal/construtiva. Essa radicalidade é
representada perfeitamente pela 2a Residência Luiz Bueno
Brandão e pela 3a Residência José Penteado, casas com
estruturas sustentadas por poucos pontos de apoio, grandes
pórticos e torres de caixa d’água destacadas do corpo da
construção.

70. A obra desses projetistas não se resumem a esse período.
Entretanto, é interessante notar que os projetos subsequentes não
apresentam o mesmo nível de arrojo que a obra desse período, caso,
por exemplo, da residência que Ijair Cunha projetou para si no Jardim
Sumaré na Rua Visconde de Abaeté (ver anexos).

1980 (Gráfico 2): É curioso notar que as duas últimas
casas expostas no levantamento encontram-se no Jardim
Recreio, o único dos cinco bairros estudados que permanece
até os dias de hoje de uso estritamente residencial. Ao fim
da década de 1970, surgem os condomínios fechados, e

1955 - 1963 (Gráfico 1): Os projetos dos escritórios dos
arquitetos Gonçalves e Cunha e do engenheiro Hélio Fóz
Jordão representam a maioria das casas nesse período70.
A modernidade das propostas é representada não apenas
pelos sistemas construtivos e a estética resultante, mas
principalmente pela implantação e relação que essas casas
tem com suas diferentes escalas de entorno (calçada,
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Gráfico 1: Casas
expostas no Capítulo
6, do período de 1955
a 1963.
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Gráfico 2: Casas expostas
no Capítulo 6, do período
de 1966 a 1977 e 1980
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Gráfico 3: As trinta e três casas expostas no capítulo 6, em ordem cronológica.
1955: 1a Residência José Penteado (Ijair Cunha); 1956: Residência Garcia Leal (Manoel Carlos Gomes de Soutello), Residência
Fernando Mele (Hélio Fóz Jordão); 1957: Residência Affonso Oranges (Gonçalves e Cunha), Residência Nagib Domingos (Hélio
Fóz Jordão); 1959: Residência José Borges (Hélio Fóz Jordão), Residência Costa Couto (Gonçalves e Cunha); 1960: Residência Luiz
Stupello (Jorge Fagnani de Mattos); 1961: Residência Jece Ferreira (Henrique Rodrigues Pupo); 1962: Residência Roxo Guimarães
(Henrique Rodrigues Pupo), Residência Santa Luzia (Gonçalves e Cunha); 1963: Residência Mario Fiorette (Gonçalves e Cunha),
Residência Teresa Risso (Hélio Fóz Jordão); 1966: Residência Maurício Marcondes (Segnini e Barretto), Residência Sérgio Ferreira
(Corrêa e Tresca); 1967: 1a Residência Luiz Bueno Brandão (Segnini e Barretto); 1968: Residência Manildo Fávero (Segnini e Barretto);
1969: Residência Carlos Consoni (Carlos Consoni), Residência Egydio dos Santos (Victor Collin Ferreira); 1970: 2a Residência José
Penteado (Carlos Bratke), Residência Anderson Gattás (Segnini e Barretto), Residência Leontino Balbo (Orlando Barbosa); 1971:
Residência Orlando Barbosa (Orlando Barbosa); 1973: Residência Nelson Nogueira (José Alberto Soares); 1974: 2a Residência Luiz
Bueno Brandão (Segnini e Barretto), Residência Hugo Albernaz (Soave e Barbosa); 1975: Residência Virgílio Mantovani (Grupo Novo);
1976: 3a Residência José Penteado (Siegbert Zanettini), Residência Benedito Moreira (Pedro Moreira Ribeiro), Residência Armando
Piovesan (José Carlos Martins); 1977: Residência Antonio Paro (Victor Collin Ferreira); 1980: Residência Henrique Tavares (Luis César
Barillari), Residência Ricardo Guaraldo (Antenor Tadeu Bertarelli).
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começa um novo período para o desenvolvimento urbano
da cidade: os novos bairros estritamente residenciais já
não são mais visitáveis, são murados e fechados para a
malha urbana. Esses dois exemplares solitários, a Residência
Henrique Tavares e Residência Ricardo Guaraldo dão
continuidade aos temas da arquitetura do período anterior,
onde a estrutura aparente é colocada em evidência. Se a
abordagem desse tema da Residência Ricardo Guaraldo é
mais singela, com geometria simples, priorizando os grandes
vãos que as vigas dessa casa térrea podem vencer, o
mesmo não se pode dizer da Residência Henrique Tavares,
primeiro projeto construído do arquiteto Luis César Barillari:
a radicalidade da implantação no terreno com declive
ascendente, com altas vigas e arrimos no pavimento térreo
voltado para a rua, em contraste com a laje curva em
balanço do pavimento superior, dialogam claramente com
a radicalidade das residências da década de 1970. Essa
arquitetura que iria se desenvolver na década de 1980 na
obra de arquitetos como Manoel Garcia, Léo Bonfim Júnior
e Barillari, merece a atenção de futuros pesquisadores
(Imagem 224).
Com relação ao arquiteto Barillari, a Residência
Antonio Martinez (imagem 225, página 248), um de seus
projetos residenciais mais importantes, é paradigmática,
pois embora tenha sido projetada na mesma época da
Residência Henrique Tavares, em 1980, não comparece
no levantamento justamente por não estar em nenhum
dos bairros estudados, mas em um condomínio fechado.
A arquitetura da Residência Antonio Martinez é uma clara
continuação do legado da produção do período de 19661977, aliando a radicalidade estrutural e de implantação.

Imagem 224: Exemplares da arquitetura residencial da década de 1980 em
Ribeirão Preto. De cima para baixo: Residência Nicolau Albeny, 1984, arquiteto
Manoel Garcia (acervo do autor, 12/2013); Residência Said Salomão, 1984,
arquiteto Léo Bonfim Júnior (acervo do autor, 07/2012) e Residência Eulálio
Barillari, 1983, arquiteto Luis César Barillari (acervo do autor, 09/2015).
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Lá, envolta pelos muros altos, a casa era aberta para a
rua do condomínio fechado, sem portões. Mas por quanto
tempo permaneceu assim? (Imagem 226).
É apenas em 1981, com a abertura do primeiro curso
universitário de arquitetura e urbanismo na cidade (do
Centro Universitário Moura Lacerda), que Ribeirão Preto
assume uma reflexão da arquitetura residencial da cidade.
A falta de planejamento urbano, o crescimento
populacional71 aliado à pobreza e ocupação periférica
através dos condomínios fechados, contribuíram para
propagar um “modelo” de urbanismo da descontinuidade
e do cercamento. Frente a tudo isso, a reflexão urbanística
reconhecida na produção arquitetônica das décadas de
1950, 1960 e 1970 não se perpetuou: a arquitetura deixou
de ser urbanismo, restringindo-se ao lote. A partir desse
período, embora ainda continuassem a ser projetadas e
construídas casas nos cinco bairros estudados, aos poucos
a dinâmica dos condomínios fechados foi se disseminando.
O resultado é que atualmente a produção arquitetônica
residencial, projetada por arquitetos e que supostamente
daria continuidade à obra da cidade, não pode ser vista
do espaço público.
Trata-se de um retrocesso às belas artes. Se houve, no
final da década de 1940, uma ruptura com a Politécnica,

Imagem 225: Residência Antonio Martinez, projeto de 1980 do arquiteto Luis
César Barillari. Dentro do condomínio fechado Quinta da Alvorada, uma casa
pode ser aberta para a rua, sem portões ou muros. Fonte: acervo do arquiteto
Valter Luiz Secco Felix (1987).

71. Em 1950, a população de Ribeirão Preto era estimada em 92.160
habitantes. Fonte: BINI (2010).
Em 1980, a população total era de 212.879 habitantes. A população estimada
em 2016 foi de 674.405 habitantes. Fonte: IBGE
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=354340>, acesso em
Imagem 226: Foto recente da Residência Antonio Martinez. Muros altos dentro
de muros altos. Fonte: acervo do autor (03/2015).

01/2017.
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separando os cursos superiores de Engenharia e Arquitetura,
para que se criasse uma formação de arquitetos e urbanistas,
onde está essa formação? Onde está a atividade urbanística
dos arquitetos? Essa atividade se dá de maneira restrita
e isso não significa que os arquitetos não possuam a ânsia
de fazer urbanismo na atualidade, mas esse caráter se
apresenta desconexo, dificultando a compreensão da
relação entre a disciplina do urbanismo e o projeto do
edifício. Ao se caminhar pela cidade, é mais fácil enxergar
uma ruptura, uma perda, entre as duas disciplinas, do que
uma prática que pretendia integrar arquitetura e urbanismo.
Houve, deliberadamente, uma mudança de valores
e perspectivas, que construíram um novo imaginário, de
uma cidade fragmentada, ilhada, isolada.
Surgem duas ruas distintas e contraditórias: a rua
pública, parte constituinte do desenho urbano, e a rua
murada, pública apenas dentro do espaço privado dos
condomínios fechados. Essa dualidade transforma as áreas
de expansão dos centros urbanos em novas cidades,
constituídas por muros, e não mais por edifícios.
Ainda que um muro possa ser uma arquitetura,
não se pode negar a incoerência da construção de uma
paisagem urbana predominantemente murada, desprovida
de espaços em que o cidadão pode apreender os edifícios
como bens públicos constituientes de uma realidade e
imaginário coletivos. As residências modernas de Ribeirão
Preto, do período de 1955 a 1980, são um importante legado,
um lembrete de como Ribeirão Preto poderia ter sido,
mas não foi. E não apenas relativo à qualidade individual
de cada projeto, mas de uma construção de cidade e
paisagem urbana.
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9.1.1

do pessoal e vai tocando.
Fernando: É, eu pensei no recorte do meu trabalho,
justamente por isso também. Já que vai ser um trabalho
sobre projetos residenciais desenvolvidos por arquitetos,
então eu precisava ir atrás da obra dos primeiros arquitetos,
formados arquitetos e urbanistas, que trabalharam em
Ribeirão Preto. E você e o Ijair estão dentro desse grupo.
Você é da primeira turma do Mackenzie, e ele da primeira
turma da FAUUSP. Os bairros que selecionei para trabalhar,
tem um perfil de residências unifamiliares que possibilitava
a contratação de um arquiteto para o projeto. Claro,
existem outros bairros que surgiram nessa época, início
da década de 1950. Mas são bairros em que, andando
hoje, não se percebe muitos exemplares de residências
com clara liberdade projetual, que um arquiteto, nesse
mesmo período, tinha nas casas desses bairros. Talvez o
perfil sócio-econômico desses outros bairros também
se diferenciassem desses quatro que estou abordando.
Talvez isso dificultasse que esses moradores contratassem
um arquiteto para fazerem o projeto de suas casas.
Cássio: Acho que era mais desconhecimento
mesmo.
Fernando: É mesmo?
Cássio: Eles confundiam muito nessa época, não
sabiam bem o que era arquiteto. Eles sabiam o que
era engenheiro. Engenheiro era tudo: fazia projeto,
fazia construção, tudo. Então, até aprender que existia
uma separação, um diferencial, entre arquitetura e
engenharia, demorou. Mas depois a coisa começou a
mudar, e hoje, basicamente, quem procura alguém para
fazer um projeto, procura por um arquiteto, não procura

Entrevista: arquiteto Cássio Pinheiro Gonçalves
Local: Apartamento do arquiteto, Centro de Ribeirão
Preto Data: 30/07/2013
Fernando Gobbo: No começo da década de 1950,
você e o Ijair Cunha voltam a Ribeirão, depois de terem
se formado arquitetos. Aliás, vocês são daqui?
Cássio Pinheiro Gonçalves: Não. O Ijair é, pelo
menos acho que é. Mas eu não. Sou de São José do
Rio Pardo. Eu me formei e fiquei em São Paulo, por três
anos, com um escritório por lá. Aí me casei, minha esposa
é daqui de Ribeirão, comecei a pegar serviços aqui na
cidade, e falei: “quer saber de uma coisa?” eu detestava
São Paulo, “eu vou é me mudar para Ribeirão”. (Risos) Aí
viemos para cá, eu assumi alguns trabalhos, ampliações,
reformas... nessa época eu já estava começando a fazer
o Hospital São Francisco, ampliar o hospital antigo, que
era pequeno, fazer centro cirúrgico novo, ambulatório,
depois maternidade, e assim foi crescendo. Pensei: “Vou
pra Ribeirão!”. Aí comecei a pegar também construções,
casas, entre outras obras. Ribeirão e região. Entrei muito
na área hospitalar. Dei acessoria para muita Santa Casa...
Sertãozinho, Altinópolis, Pitangueiras e até em Jaú, onde fiz
uma clínica e um hospital grande. Por conta disso peguei
uma porção de residências para fazer em Jaú.
Fernando: Você tem bastante casas em Jaú
também?
Cássio: Fiz muitas casas lá. É aquela história: você
vai fazendo relacionamento, vai chamando a atenção
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mais um engenheiro.
Fernando: Cássio, você falando nisso me fez pensar
que, como você pegou justamente essa transição,
imagino que deve ter sido complicado né?
Cássio: Ah sim!
Fernando: Foi uma quebra de paradigmas mesmo
não é?
Cássio: Foi. Por que você chegava e falava: “sou
engenheiro”. Ninguém questionava. Só que depois
chegava eu e falava: “sou arquiteto”. E todos diziam:
“ah, engenheiro arquiteto?”, “não, só arquiteto” (Risos).
Precisava explicar que o curso havia sido diferente.
Embora que o meu curso, foi feito junto com a Engenharia
Civil, no Mackenzie. Por que era tudo junto. Então eu fiz
todo o curso de Engenharia Civil e Arquitetura. Por que
Arquitetura, na época em que entrei, era um ano a mais
do que Engenharia. Engenharia eram cinco anos, e
Arquitetura seis.
Fernando: Você fez seis anos então?
Cássio: Não, eu fiz cinco. Quando eu entrei, houve
a mudança na faculdade. Então a primeira turma da
faculdade de Arquitetura do Mackenzie, foi a minha, que
formou-se em 1950. A turma de 1945.
Fernando: Entendi.
Cássio: Não sei se você conhece lá de São Paulo, o
Carlos Lemos?
Fernando: Sim, claro.
Cássio: Foi meu colega de turma. Assim como o
Roberto Aflalo...
Fernando: Ah, o Roberto Aflalo também é da sua
turma?

Cássio: Sim, companheiro de turma. Entre vários
outros arquitetos... E fomos nós que ajudamos a fundar a
FAU.
Fernando: É mesmo? Por que?
Cássio: Por que nós participávamos ativamente do
Instituto de Arquitetos (N.A.: IAB). E queríamos realmente
separar a Arquitetura da Engenharia. O pessoal dizia: “ah,
você é engenheiro?”, não somos arquitetos! Por que em
São Paulo, ainda se sabia a diferença, mas no interior
ninguém sabia o que era um arquiteto. Com isso, fomos
participando. Queríamos mudar para a FAU. Quando
abriu o curso de Arquitetura da FAU, queríamos ser a
primeira turma! Mas estávamos no segundo ano do curso
do Mackenzie, então não deixaram (Risos). “A FAU vai
começar no primeiro ano”. E aí foi isso.
Fernando: Entendi. E existia essa rivalidade entre os
estudantes de arquitetura do Mackenzie e da FAU?
Cássio: Não. Todos participamos da fundação
dessas faculdades. No início, a nossa turma é que era
ativa na FAU.
Fernando: Essa turma do Mackenzie participava
bastante na FAU?
Cássio: Sim. E tinha uma vivência com o Instituto
dos Arquitetos. Uma convivência grande. O Carlos Millan,
por exemplo, formou-se um ano ou dois depois de mim.
Conhecia bem ele também. Então nós tinhamos uma
vivência de arquitetos, grande. Eu, por exemplo, comecei
a trabalhar em escritório de arquitetura ainda estudante.
Todos nós estudávamos e trabalhávamos em escritórios
de arquitetura em São Paulo. Eu comecei a trabalhar com
o Zenôn Lotufo, que era professor da Poli, depois passou a
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ser professor da FAU. Tinha um arquiteto excelente, o Hélio
Duarte, que era excelente, não era muito conhecido,
mas era muito bom. O primo do Eduardo Kneese de Melo
também, que era muito bom...
Fernando: Imagino que essa vivência era muito
instigante.
Cássio: O Oscar Niemeyer, quando ia a São Paulo,
ia em nosso escritório sistematicamente. E foi muito
engraçado, por que foi uma das épocas, das chances
que perdi na minha vida... (Risos)
Fernando: Ah é? Por que?
Cássio: Eu trabalhava lá no escritório do Lotufo, e o
Niemeyer foi lá visitar. Nesse dia eu estava fazendo uma
apresentação para o Zenôn, um projeto que estávamos
desenvolvendo. Aí o Niemeyer me chamou para tomar um
café lá na Barão? Eu falei: “bom, vamos sim”. Descemos
para tomar uma café lá na Barão de Itapetininga, e ele
foi direto ao ponto: “quer trabalhar comigo lá no Rio?”...
bom, eu, “interiorão” desgraçado, fiquei pensando...xiii
eu pra sair daqui e ir para o Rio de Janeiro. Quer dizer...
não fui.
Fernando: Ele te pegou, e na hora você ficou sem
saber o que responder.
Cássio: Sim, ainda mais trabalhar com o Oscar
Niemeyer né? Que já era conhecido...
Fernando: É verdade. O Niemeyer já era grande
naquela época.
Cássio: Se tivesse ido trabalhar no escritório dele no
Rio de Janeiro, poxa, seria uma beleza né. Deixei passar
a onda, infelizmente. Bom, mas no fim deu tudo certo.
(Risos). Mas veja você, uma coisa muito engraçada, é

que eu nem ia fazer arquitetura.
Fernando: Me conta essa Cássio.
Cássio: Eu sempre gostei muito de parte mecânica,
de trabalhos manuais. E eu queria entrar na faculdade
para ser mecânico eletricista. Acabou que o vestibular
era muito difícil... e eu era péssimo em Química, sempre
fui! Aí, quando aconteceu o vestibular, fizeram uma prova
para Arquitetura tirando Química. Foi o primeiro vestibular.
Achei que era legal experimentar essa prova, achava
que não ia passar mesmo, mas queria saber como era o
vestibular. Só que entrei! (Risos) E aí vou te contar...primeiro
ano, segundo ano...fiquei naquela dúvida se deveria
continuar ou não. Mas aí, com essa turma toda que te
contei, O Aflalo, o Lemos, aquela vivência toda, eu resolvi
terminar Arquitetura mesmo. Acabei gostando.
Fernando: Existe hoje ainda uma vivência e um
ambiente entre essas duas faculdades, muito interessante
lá em São Paulo, na Rua Maranhão. Existe, talvez algo
de especial alí, e não deixo de imaginar como deveria
ser agradável viver na época em que você estudou. Por
que a cidade de São Paulo já era grande, mas não se
compara com aquilo que é hoje, então eu imagino que
você poderia andar muito mais tranquilamente pela rua.
Cássio: Realmente. Era muito bom, mas eu era do
interior. Saído daquele cidadezinha pequena de São José
do Rio Pardo... e a maioria saia para fazer curso superior
ia para São Paulo. Ou para o Rio. Não existiam muitas
faculdades fora de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Mas
para você, que sai do interior, onde fez ginásio, colégio, aí
vai para São Paulo, para fazer vestibular...é inevitável ficar
um pouco deslocado (Risos). Mas no fim deu certo.
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Fernando: Então você se formou em 1950?
Cássio: Sim. Eu em 50, e o Ijair em 1952.
Fernando: E vocês vieram logo para Ribeirão, depois
de formados?
Cássio: O Ijair formou-se e voltou para Ribeirão. Eu
fiquei três anos em São Paulo, e vim depois para Ribeirão.
Fernando: E você trabalhava onde lá?
Cássio: Eu tinha escritório ali no bairro Santa Cecília.
Fernando: E você tinha projetos em São Paulo,
conseguia tocar o escritório?
Cássio: Olha, eu fiz alguma coisa sim. O pavilhão
experimental de Física da USP fui eu quem fiz. Depois
quando vim para cá, criaram o campus da USP aqui,
Também andei fazendo projetos aqui. O prédio da
Odontologia, Casa do Estudante...projeto nosso, meu e
do Ijair. Nós montamos aqui uma construtora. Uma das
maiores de Ribeirão, a EMACO, Empresa de Materiais
de Construção. E fomos nós que fizemos o Hospital das
Clínicas da USP de Ribeirão.
Fernando: Ah, o HC é de vocês também?
Cássio: Sim, nós projetamos e construímos.
Fernando: Vocês então empreenderam bastante
coisa, não é? A Rita me falou, que vocês projetavam e
construíam muitas casas com o intuito de vender.
Cássio: Sim, verdade.
Fernando: No momento, só conheço duas casas de
vocês. Aquela que foi demolida no final da Avenida Nove
de Julho, maravilhosa! Judiação total terem demolido
ela. Vi a foto que o Tony Miyasaka tirou dela... E também
aquela casa na Avenida Santa Lúzia, que foi escritório do
Barillari por um tempo.

Cássio: Fiz muita coisa... O Ijair tem ainda mais casas
que eu. Eu acabei indo por um caminho de obras maiores,
principalmente da arquitetura hospitalar.
Fernando: E como foi que você e o Ijair começaram
a parceria?
Cássio: Acontece que a rivalidade, na época, era
entre eu e o Ijair.
Fernando: Rivalidade?
Cássio: Sim. Rivalidade de arquiteto. Ou o pessoal
contratava o Ijair, ou me contratava. Ou era um, ou era o
outro. E percebemos que estávamos fazendo besteira em
não nos unirmos. Fizemos uma sociedade, fundamos a
EMACO e uma firma de arquitetura: Gonçalves e Cunha
Arquitetos.
Fernando: Gonçalves e Cunha Arquitetos. Que
legal.
Cássio: Essa sociedade conseguiu ficar por um
tempo.
Fernando: Deixe-me perguntar uma coisa, além de
vocês dois, havia mais arquitetos aqui em Ribeirão, nesse
período de início da década de 1950?
Cássio: Tinha o Durval Soave e o Orlando Barbosa.
O Barbosa formou-se nos Estados Unidos.
Fernando: É, eu fotografei uma casa do Barbosa
(N.A.: referindo-se à Residência Balbo). Essa casa aqui (N.A.:
mostrando a foto da Residência Maurício Marcondes),
com abóbadas... deixe eu aproveitar para perguntar
uma coisa. Essa casa é de 1966, e um dos arquitetos é
o Francisco Segnini. Ele me contou que quando ele, e
o sócio dele, Joaquim Barretto, ficaram sabendo que o
Maurício Marcondes estava procurando por arquiteto
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para fazer a casa dele, eles telefonaram para ele, já que
ele era conhecido da família deles, e perguntaram se ele
não teria interesse em fazer o projeto com eles. A resposta,
foi que ele já estava fazendo o projeto da casa dele com
o Ijair. Você sabe algo dessa história?
Cássio: A primeira casa do Maurício quem fez fui eu.
Fernando: Então você fez a primeira casa do
Maurício Marcondes, antes dessa com abóbada de 1966,
projeto do Segnini e Barretto? Em 1966, você ainda estava
em sociedade com o Ijair?
Cássio: Estávamos. Nós criamos nossa sociedade
mais ou menos em 1960. Antes disso éramos independentes,
cada um para seu lado. O Ijair fez muita casa para
usineiros, aqui em Ribeirão e fora também. O Ijair tinha
uma característica, que era o telhado de “corda bamba”.
Fernando: Corda bamba?
Cássio: O telhado era assim (N.A.: desenhando com
o dedo no ar a forma curva do telhado). Você olhava
e tinha a certeza que era do Ijair. A minha obra já era
diferente...eu tinha muita influência do Frank Lloyd Wright.
Gostava muito do trabalho dele, do Saarinen, Mies van
der Rohe, Gropius... eu acompanhava, nos livros, revistas...
foi muita influência deles.
Fernando: Você era mais modernista?
Cássio: É. Então, foi onde, por exemplo, o projeto do
prédio da Recreativa de Ribeirão Preto foi mais meu que
o Ijair, por que ele não tem muito da característica do Ijair.
A casa na Avenida Santa Lúzia também. Já nessa do final
da Nove de Julho, que você falou e que já foi demolida, a
“Casa das Paineiras”, o Ijair teve bem mais participação...
Inclusive a ideia de deixar a Paineira no meio da casa, foi

dele. Trabalhamos mais juntos nesse projeto.
Fernando: Vocês tinham esse escritório juntos, mas
havia isso de um dominar mais um projeto que o outro?
Cássio: Não... Fazíamos os projetos em conjunto.
Fernando: Mas você acha que, as vezes,
transparecia mais a característica de um do que de
outro?
Cássio: Dependia muito de quem era o cliente. Por
que quando uma pessoa procurava ou eu, ou o Ijair...
por exemplo, se me procurava, eu era o “capitão” do
projeto, e discutíamos juntos. Se era dele, aí ele fazia,
e discutíamos também do mesmo jeito. Eu tinha um
escritório alí na esquina da Rua Conde Afonso Celso com
a Rua Visconde de Inhaúma. Era o lugar do meu escritório,
e também o lugar em que fiz minha casa. Só que agora
muraram tudo, reformaram, fizeram um murão lá, e virou
consultório médico. Você olha lá e parece uma fortaleza.
(Risos) Fecharam tudo. E essa casa foi gozado, por que
eu fiz com laje impermeabilizada, tinha a parte de baixo
a garagem e o escritório. Na parte de cima eu fiz uma
oficina para mim. Eu gostava de mexer, então fiz um lugar
de bagunça lá em cima para mim. Todo o telhado era
terraço, laje impermeabilizada.
Fernando: Eu nunca reparei nessa casa. Está muito
diferente?
Cássio: Muraram toda ela, fizeram um telhadão em
cima...
Fernando: Essa região, depois da Avenida Nove de
Julho, que hoje chamam de “Boulevard”, que é a Rua
João Penteado, Rua Eliseu Guilherme...essas casas estão
todas modificadas né? Uma ou outra que sobra...

265

Cássio: Vou te mostrar o álbum de fotos que tenho
aqui. Minha filha que fez. Tem a foto da Recreativa,
quando foi feita.
Fernando: Quero ver! Esse prédio mudou bastante
também, não é? Mas é um edifício belíssimo. A Elza
Miyasaka me mostrou cada foto! Essa daqui é do Soutello
(N.A.: mostrando foto de uma casa projetada pelo Manoel
Carlos Gomes de Soutello, na Rua João Penteado).
Cássio: O Soutello foi meu professor!
Fernando: Ah é? O Soutello dava aula no
Mackenzie?
Cássio: Dava. Ele se formou no Mackenzie, e deu
aula lá. Foi meu professor lá.
Fernando: Eu não sabia! Por que ele deu aula aqui
em Ribeirão não é? No Moura Lacerda.
Cássio: Deu. Mas ele era professor da Faculdade de
Arquitetura Mackenzie. Quem pode te falar melhor sobre
essas casas, saber de quem é, é meu genro, o Manuel
Garcia.
Fernando: É, eu ainda não falei com o Manuel, nem
com o Barillari.
Cássio: O Eduardo Figueiredo também conhece
bastante coisa.
Fernando: Estou te mostrando essas fotos, não é
para você me dizer se você sabe ou não. É mais para ver
se você se lembra de algo.
Cássio: Sim, eu sei.
Fernando: E essas são algumas casas viu. Por que
eu fiz um baita levantamento. (N.A.: Nesse momento, o
Cássio se levanta e vai buscar o álbum de fotos que sua
filha montou para ele)

Cássio: Esse livro aqui minha filha que fez. Quando o
IAB fez uma homenagem para a gente, ela pegou e fez isso
para mim. Olha essa parte do livro: “A Arte de Arquitetar
os Sonhos” (N.A.: me mostrando fotos de projetos seus,
coletânea de fotos antigas e novas). Olha aqui, uma das
primeiras casas que fiz.
Fernando: Bonita.
Cássio: Aqui o Hospital Santa Lídia. Fizemos o projeto
e a construção. Eu fiz também a CETERP. Fiz dois prédios
da CETERP, o primeiro, que é o central, e depois fiz o outro
lá para o lado da Avenida da Saudade. Fiz também o
Hospital São Francisco...
Fernando: Você fez muitos hospitais?
Cássio: Eu fiz um curso de especialização em
arquitetura hospitalar em São Paulo. Essa foto aqui é da
nossa firma, Gonçalves e Cunha.
Fernando: Que bacana.
Cássio: Essa foto aqui, da Recra.
Fernando: Que coisa linda!
Cássio: Essa casa aqui que fiz, parece um pouco
uma casa do Segnini e do Barretto que você me mostrou.
Fernando: Nossa, muito bonita! Onde fica essa
casa?
Cássio: Ah, agora você me pegou viu! (Risos) Olha,
com 86 anos, minha memória já acabou. Pra guardar
nome de qualquer coisa...
Fernando: Não tem problema, eu descubro depois.
Olha lá a casa da Santa Luzia!
Cássio: Exatamente.
Fernando: Linda essa casa. Essa está ainda do
mesmo jeito, só que sem esse paisagismo belíssimo!
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Cássio: Ah sim...tinha até uma fonte.
Fernando: Olha essa outra foto da Recreativa... era
muito bonito né? Não podia ter mudado e reformado esse
prédio né? Tinha que ter continuado do mesmo jeito...não
tinha?
Cássio: Tinha, tinha...
Fernando: Chamaram você quando mudaram
isso?
Cássio: Não, não. Chamaram um arquiteto lá... e
me chamaram para saber o que eu achava do projeto
que o arquiteto havia feito para a reforma...
Fernando: Olha essa escada que interessante! (N.A.:
apontando para foto da casa na Avenida Santa Luzia)
Cássio: Tinha esse muro de pedra, da pedreira logo
atrás do terreno, que nós mantivemos.
Fernando: Fantástico isso. E essa daqui?
Cássio: Essa daqui foi uma casa também que eu fiz,
que usei uma escada metálica.
Fernando: Caramba! Que casa que é essa?
Cássio: Duro que já não me lembro direito...
Fernando: Vou atrás de todas essas coisas.
Cássio: Essa outra aqui, foi uma casa que eu
fiz, no fim da Avenida Nove de Julho, com a Avenida
Independência. Uma baita de uma casa. Derrubaram a
casa, e fizeram lá umas lojinhas... não adianta. (Risos)
Fernando: Realmente... Ela tinha um cobogó na
fachada? Bonita demais hein?
Cássio: Essa daqui foi a primeira casa que eu fiz
em Ribeirão. Ela fica na Rua Garibaldi com a Rua João
Penteado.
Fernando: Essa é uma foto interna dela? Muito

bonita essa escada.
Cássio: Essa outra foto aqui é do prédio que estamos.
Fernando: Ah, você projetou esse prédio em que
estamos também?
Cássio: Sim, eu quem fiz. E fiquei com o primeiro
andar e o último andar.
Fernando: E essas obras suas são bem diferentes
daquilo que o Ijair fazia?
Cássio: Ah, completamente! Você conhece a
Marta?
Fernando: Eu não conheço a Marta. Ela tem um
escritório aqui em Ribeirão não é? (N.A.: Marta Cunha,
filha arquiteta do Ijair Cunha)
Cássio: A Marta deve ter muito trabalho do Ijair.
Fernando: Eu vou atrás dela, com certeza. Nossa e
essa casa?
Cássio: Essa acho que depois virou um restaurante.
Dá para ver nessas fotos de depois, algumas mesas...
Fernando: É pedra isso?
Cássio: Não, é pastilha vidrada verde.
Fernando: Que livro legal hein?
Cássio: Ficou muito bom o livro dela. A Marta tem as
fotos das obras do Ijair. E minha filha Cristina tem as fotos
das minhas obras. E as duas são muito amigas. Converse
com a Cristina, que ela te mostra todas as fotos. Ela é
casada com o Manuel.
Fernando: Eu vou sim. Deixa eu aproveitar para
te perguntar então uma coisa, agora que vimos o livro.
Como era Ribeirão Preto, na época em que você se
mudou para cá?
Cássio: Para você ter uma ideia, quando eu
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era presidente aqui da Associação de Engenharia e
Arquitetura (N.A.: AEAARP), que, aliás, já existia antes
de eu ser presidente mas era largada às moscas... Bom,
quando eu fui eleito presidente, nós nos reuníamos na
Rua São Sebastião em um barzinho, tomando algumas
cachaças. (Risos) Então eu criei a sede da associação,
para que pudéssemos começar a crescer. Muitas vezes
o pessoal até confunde, acham que fui eu que fui um
dos fundadores da AEAARP. Não fui, fui presidente... Mas
voltando no assunto que queria te falar, para você ter
uma ideia, um prefeito eleito em uma ocasião, o Costabile
Romano, quando ainda não existiam esses prédios nessa
região...quando ainda estavam começando a fazer esses
prédios...
Fernando: Começando a verticalizar.
Cássio: Isso. Eu fui atrás dele, e falei: “Costabile,
estão fazendo prédios em cima daqueles terrenos, a rede
não vai aguentar! Precisamos reformar toda essa rede
de esgoto. Senão não vai haver suporte para todos esses
prédios que estão sendo feitos aqui nessa região”. Ele virou
para mim, e disse assim: “Cássio, tudo que está debaixo
da terra, não dá a volta”. Essa era a mentalidade.
Fernando: Não acompanhava o crescimento da
cidade...
Cássio: Não. Na verdade, Ribeirão cresceu muito
por iniciativa particular. Não graças à iniciativa da
Prefeitura e dos políticos. É uma pena... Em princípio, era
uma cidade que chamava a atenção, cidade moderna,
cidade formidável, tirando o calor né? (Risos)
Fernando: E como! (Risos)
Cássio: E eu ainda acho que melhorou viu. Por que

era muito mais quente. Era o fundo do caldeirão. (Risos)
Fernando: É isso aí Cássio, quero te agradecer pela
nossa conversa.
Cássio: É um belo trabalho que você está fazendo
viu.
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9.1.2

Fernando: Essa casa eu conheço.
Segnini: Ah é?
Fernando: Por que, eu trabalhava em um escritório
de arquitetura lá em Ribeirão, e a minha chefe estava
fazendo uma reforma naquele condomínio, em uma
casa. E a mãe da moradora dessa casa, que estamos
reformando, mora na casa de vocês.
Segnini: Aaa...e você sabia que era projeto nosso?
Fernando: Eu sabia, por que eu vi o trabalho de
mestrado sobre o Barretto do Julio. Então eu descobri, por
que eu não sabia. Eu já tinha ido na casa, pegar uma
chave para abrir a outra casa, eu vi que a casa era muito
legal, mas eu não sabia que era sua.
Segnini: É nossa. A primeira casa que a gente fez, foi
para aquela mesma pessoa, em Sertãozinho.
Fernando: Nossa, e isso foi antes então...
Segnini: Em 1966.
Fernando: Caramba.
Segnini: É, é concomitante basicamente.
Fernando: E como era Sertãozinho em 1966? (Risos)
Segnini: Eu não sei como ela está hoje, mas era uma
cidadezinha pequena.
Fernando: É, é uma cidadezinha pequena, mas
imagino que devia ser menor ainda.
Segnini: É, eu sei que aquele projeto, esse daqui
(N.A.: Residência Maurício Marcondes), fiz quando me
formei.
Fernando: Você se formou em 1966?
Segnini: 1965.
Fernando: 65?
Segnini: É. E eu e o Barretto já trabalhávamos juntos,

Entrevista: arquiteto Francisco Segnini Júnior
Local: FAU-Maranhão
Data: 30/04/2013
Francisco Segnini: Você está fazendo um trabalho
sobre a Arquitetura Moderna em Ribeirão?
Fernando Gobbo: Então, o negócio é o seguinte,
de onde surgiu essa ideia né? Acho que já faz um tempo,
aquela primeira vez que te mandei e-mail...
Segnini: Faz uma década.
Fernando: Acho que foi em 2011...
Segnini: Que eu não te respondi, nem te dei bola...
Fernando: Não, não, imagina. Na verdade é por que
eu descobri...bom, deixa eu contar então desde o início.
Tem essa casa, que é a casa do Maurício Marcondes, é o
primeiro projeto seu construído. É isso?
Segnini: É o segundo.
Fernando: O segundo?
Segnini: É, o primeiro é em Sertãozinho.
Fernando: Em Sertãozinho?!
Segnini: É, é a casa do Luiz Albanês Neto. Depois
tem uma que a gente projetou naquele condomínio...
Fernando: Sei.
Segnini: Depois até te mostro. Foi a primeira casa
que a gente fez a experiência com telhado.
Fernando: Com telhado, eu sei, é naquele
condomínio chamado Vila Verde, na frente do Parque
“Curupira”.
Segnini: Isso.
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mas ele era estudante ainda.
Fernando: É, você é da USP, e ele era do Mackenzie,
não é isso?
Segnini: Isso. Mas nós dois somos de Araraquara.
Fernando: Certo. Isso uniu vocês?
Segnini: É, nós morávamos juntos. Era uma república,
em que morava eu, ele, o irmão e mais um amigo da FAU.
Éramos quatro em um apartamento.
Fernando: Eu imagino assim...bom, na verdade eu
não sou de Ribeirão, eu sou de Americana...
Segnini: Ah você é de Americana?
Fernando: Sou de Americana.
Segnini: Eu tenho uma casa em Americana.
Fernando: Poxa que legal! Me mostra depois?
Preciso ver isso!
Segnini: Eu não gosto muito dela, mas...
Fernando: Ah mas mostra mesmo assim. (Risos)
Segnini: No que diz respeito ao lado externo ela é
interessante. Mas internamente ela é meio labiríntica. Mas
é em função do cliente né.
Fernando: Então, eu estava conversando isso agora
no café com um amigo, que é arquiteto em Uberaba.
Ele estava me falando isso, muitas vezes o cliente...para o
projeto ser legal, o cliente também precisa ser muito legal.
Segnini: Você já viu meu Mestrado?
Fernando: Já.
Segnini: Tem aí né?
Fernando: Já. Na verdade eu não vi aqui. Eu vi na
internet...
Segnini: Então você viu meu Doutorado. Por que
meu Mestrado como foi batido a máquina...

Fernando: Ah sim, me desculpe. Eu vi seu Doutorado,
é verdade. Não vi seu Mestrado então.
Segnini: Tem aí. Tem todas essas casas.
Fernando: Ah é? Você fez sobre o que seu Mestrado?
Segnini: Sobre a minha obra. Eu tinha vinte anos de
formado.
Fernando: Nossa Segnini, não sabia! Me parece,
que você tem essa preocupação, pelo que leio em seus
trabalhos, sobre o papel do arquiteto na sociedade...
Segnini: A minha linha de pesquisa é um pouco
nova aqui na FAU e não dão muita bola (Risos). Eu acho
que existe muita publicação sobre o produto do trabalho
do arquiteto. Né? Agora, pouquíssima gente estuda as
circunstâncias que levaram àquele produto.
Fernando: É verdade.
Segnini: Quais são as circunstâncias, a formação, as
relações do profissional com a sociedade, a relação com
o cliente, quem é o cliente...
Fernando: O lugar em que você está projetando...
tudo isso né? Você não está simplesmente falando da
Metodologia de projeto. É o papel sociológico da coisa.
Segnini: É...tentar ver, por exemplo, quais são as
condições que a Arquitetura abrange. Por que as vezes,
parece que tudo é muito fácil. Não parece?
Fernando: Parece.
Segnini: Isso acho que dá uma impressão, para os
nossos alunos, péssima! Quase como o brilhantismo de
alguns. Não é?
Fernando: Sim. Diria que principalmente aqui na
FAU.
Segnini: E os que não conseguem chegar lá,
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ficam se sentindo mal. Não é bem assim. Por trás disso,
também tem a sua possibilidade de pegar trabalho. A
sua possibilidade de fazer um trabalho que você acha
importante. Por exemplo, você pega a história do Paulo
Bastos. Já ouviu falar do Paulo Bastos?
Fernando: Claro!
Segnini: O Paulo Bastos nunca trabalhou com
capital privado. Se você for olhar as obras dele, você vai
ver que ele tem pouquíssimas obras com capital privado.
Por que ele achava que o trabalho dele tinha que estar
ligado ao poder público. Uma bobagem, por que o
capital público nada mais é do que reflexo do capital
privado. Ele direcionou a vida dele para esse lado. Agora,
se você olhar o meu percurso, você vai ver que não tenho
nada com capital público. Nunca gostei de mexer com
o estado. Minha clientela é assim...um gera o outro, que
gera o outro, que gera o outro...
Fernando: É engraçado você falar isso, por que já
conversei com arquitetos que me falaram o contrário.
Tem um arquiteto lá de Ribeirão, o Carlos Stechham, já
ouviu falar? Ele dizia que não gosta de projetar casas.
Segnini: A maior parte dos arquitetos não gosta.
Fernando: Ele justificava dizendo ser chato, que
as pessoas não são abertas às suas ideias, que é muita
intervenção. Mas que gosta de projetar edifícios públicos,
por que se tem mais liberdade.
Segnini: Mas é verdade. Para projetar casa, é
preciso ter saco. (Risos) Esse caso aqui (N.A.: projeto da
Residência Maurício Marcondes), foi muito engraçado. O
Maurício acabou até sendo meu padrinho de casamento.
Fernando: Olha só!

Segnini: Minha mulher fala assim... na profissão a
gente tem altos e baixos. Não tem? Tem dias que estou
triste. Daí minha mulher fala assim: “Vai pra Ribeirão. Lá
a Silvinha, esposa do Maurício, faz a comida que você
gosta, ela faz a sobremesa que você gosta, ela vai dizer
que você é o melhor arquiteto do mundo (Risos), e assim
você volta feliz.” (Risos)
Fernando: Você tem uma relação assim com esse
cliente?
Segnini: Tanto é que a gente acabou fazendo tudo
dele. A casa do filho dele fiz também. Você conhece?
Fica na Colina Verde, você enxerga a cidade inteira! É um
lindo lugar.
Fernando: Francisco, você tem quinhentas casas
em Ribeirão então, e eu não sabia, é isso?
Segnini: Tenho, tenho algumas que eu não gosto...
Fernando: Tudo bem, as que você não gosta você
não me mostra, você me mostra só as que você gosta.
(Risos)
Segnini: Mas trabalhar para cliente privado tem isso
que o Stechhan te falou. E tem uma questão, que é que
não dá muito dinheiro.
Fernando: Ah sim. A não ser que você faça muitas
casas.
Segnini: Ou cobre muito bem.
Fernando: Sim.
Segnini: Bom, mas vamos lá doutor, eu estou falando
muito!
Fernando: Não, mas é legal conversarmos sobre
isso.
Segnini: Essa casa é bonita hein (N.A.: olhando a
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foto de uma residência no bairro Ribeirânia).
Fernando: Essa casa né? É do Manoel Garcia.
Conhece esse arquiteto?
Segnini: Não.
Fernando: Esse arquiteto produziu projetos em um
período, usando bastante tijolo aparente, como vocês
faziam.
Segnini: É?
Fernando: Então é o seguinte, como é que eu
pensei nesse trabalho...primeira coisa que eu cheguei...
Segnini: Olha só (N.A.: apontando para a foto da
Residência Anderson Gattás). Tava falando outro dia de
tubulação de água, e como chegamos nessa casa aqui.
Fernando: Quando eu vi as fotos internas dessa
casa fiquei embasbacado!
Segnini: Você tem as fotos internas dela?
Fernando: Então, agora eu tenho por que o Julio
me passou. Mas assim, eu gostaria muito de ir lá.
Segnini: Eu acho que ela continua com a mesma
proprietária viu. Por que ele morreu, o Anderson Gattás.
Acho que ela chama Maria Lúcia.
Fernando: Essa grade não tinha né? (N.A.: me
referindo ao portão colocado posteriormente)
Segnini: Não.
Fernando: Essa grade é recente será?
Segnini: Ela tem uns quinze anos. E ela tinha um
portão aqui também, automático, fechando um dos
vãos, aqui, amarelo. Sabe na casa do Maurício?
Fernando: Sei.
Segnini: Na Avenida Itatiaia com aquela outra rua.
Na Itatiaia com a Avenida Independência tem aquela

loja de piso...
Fernando: Ah sei, que é sua também?
Segnini: É nossa.
Fernando: Ela está um pouquinho descaracterizada
né?
Segnini: Pouquinho? Horrorosa! Outro dia a dona
da loja queria que eu fosse lá.
Fernando: É mesmo?
Segnini: Aí eu disse assim, não vou. (Risos) Ela
perguntou por que, e eu disse “Pô, você acabou com a
minha casa”. (Risos)
Fernando: Então, e falam direto desse projeto para
mim. Fui conversar com a Rita Fantini, uma professora
minha lá de Ribeirão, ela estuda muito a arquitetura
residencial da cidade, me passou muitas coisas legais...
(N.A.: interrompe para mostrar foto para Segnini)...olha,
essa casa é do Siegbert Zanettini.
Segnini: É né?
Fernando: Fica lá pertinho da Residência Anderson
Gattás.
Segnini: É bonita essa casa.
Fernando: Você conhece essa casa?
Segnini: Eu já vi ela por fora. Essa daqui é minha (N.A.:
apontando para a Residência Luís Bueno Brandão, no
bairro Ribeirânia).
Fernando: É. Essa também foi modificada...
Segnini: Foi?
Fernando: É, pintaram todo o concreto né...
Segnini: É...isso eu vi já... Essa outra casa aqui, é do
Soares né? (N.A.: apontando para foto da Residência
Nelson Nogueira, no bairro Jardim Sumaré)
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Fernando: De quem é essa casa?
Segnini: Zé Alberto Soares.
Fernando: Zé Alberto Soares?
Segnini: Ele é de Mococa.
Fernando: E essa, você sabe? (N.A.: mostrando foto
de casa de concreto aparente, na Rua Maringá, bairro
Alto da Boa Vista)
Segnini: Não sei de quem é.
Fernando: Essa é bem próxima também da Anderson
Gattás. É na mesma rua, Nélio Guimarães, descendo...
olha, essa também é do Manoel Garcia (N.A.: apontando
para a foto da casa na Rua Maringá). Concreto aparente
também.
Segnini: Bonita!
Fernando: Não é mais uma casa. É uma imobiliária.
Fecharam todo o portão. Olha só como está (N.A.:
apontando para a foto da Residência Luís Bueno Brandão
novamente). E pintaram com umas cores...
Segnini: Aqui não era fechado também... (N.A.:
mostrando muro alto e portão que agora fecha a casa).
Fernando: Não né. Eu vi as fotos antigas.
Segnini: Essa casa é uma loucura. Estrutural...
Fernando: É, eu vi mais ou menos, olha,
impressionante (Risos). E ela tem laje inundada é isso? É
um espelho d’água? Ou Não?
Segnini: Ela é...
Fernando: Por que ela tem gárgulas, não?
Segnini: Ela é o seguinte. São seis pilares, que
seguram a cobertura. A laje intermediária é pendurada
na outra.
Fernando: Mas como? Com...

Segnini: Tirantes. E a lateral com essas empenas.
Época que a gente não quebrava cliente... A madeira
era boa e barata. E o marceneiro também era bom e
barato.
Fernando: Eu imagino que a mão de obra da época
também eram diferentes de agora. Essa foto é sua não
é? (N.A.: mostrando foto antiga da Residência Maurício
Marcondes). Peguei lá do teu blog.
Segnini: Aliás, eu preciso alimentar aquilo... É
isso aí. Em Ribeirão...a Drogacenter também fizemos.
Começamos juntos, o Joaquim e eu...
Fernando: Drogacenter...
Segnini: Lá na entrada. É toda de tijolinho...
Fernando: No balão você fala?
Segnini: É.
Fernando:
Na
Avenida
Castelo
Branco?
Drogacenter...
Segnini: Projeto que começamos juntos. Mas depois
foi o Joaquim que acabou o projeto, por que rompemos
no caminho. Eu brinco que sociedade de arquiteto acaba
depois de quinze anos (Risos).
Fernando: Você sabe que... quando eu li sobre
vocês dois, eu fiquei pensando bastante no Carlos Millan
e no Joaquim Guedes. Era a mesma história: um era
do Mackenzie, outro era da FAU. Aí os dois romperam
também...Sabe? Aí um morreu jovem, que foi o Carlos
Millan...
Segnini: E o Guedes...
Fernando: Aliás, preciso perguntar uma coisa. O
Joaquim Guedes era influência para vocês né?
Segnini: Muito! A Casa de Americana é direto.
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Fernando: Pô, que casa que é essa meu?! (Risos)
Você tem que me falar, eu sou de lá! (Risos). Essa aqui, bom,
essa daqui é com abóbada catalã né? (N.A.: apontando
para foto da Residência Maurício Marcondes)
Segnini: É. Você sabe por que né?
Fernando: Não, não sei por que. Mas bom, um
monte de arquitetos tem casas com abóbadas catalãs
nessa época.
Segnini: Por que era a última moda.
Fernando: Ah é?
Segnini: Quem não fizesse abóbada, estava
totalmente “out”. Que nem essa do Zé Alberto Soares...
Fernando: Essa casa dele é de quando, você sabe?
Segnini: Deve ser do final da década de 1960, início
dos anos de 1970...
Fernando: Nossa! Que legal! Essa casa é muito legal!
Segnini: Eu acho que é dele viu...
Fernando: Ah, não tem problema, depois a gente
verifica isso.
Segnini: Ele é um arquiteto muito interessante.
Fernando: Nunca ouvi falar hein...
Segnini: É, ele ficou em Mococa. Ficou centrado lá,
nunca publicou nada. Tem uma obra interessantíssima.
Fernando: Um dos motivos que levaram a fazer
esse trabalho foi justamente isso. Quando vi pela primeira
vez a casa do Maurício Marcondes, me chamou muito
a atenção o fato de ela não ter portão separando da
calçada.
Segnini: Até hoje né.
Fernando: É, isso que é legal. Você está acostumado
a andar pela cidade e ver muros e grades, e de repente

você se depara com uma casa que não tem isso. Você
se aproxima, e aquela escala, e aquela horizontalidade.
Não deu outra, pensei: “eu vou mandar um e-mail para
o arquiteto que projetou essa casa” (Risos). E aí tem essa
outra, essa casa que é muito próxima (N.A.: mostrando
foto da Residência Teresa Risso), que é uma casa de um
engenheiro...
Segnini: É, ela já existia quando a gente fez o projeto.
Fernando: Já existia essa casa então? Essa casa é
do mesmo engenheiro que fez o Hotel Umuarama, lá em
Ribeirão Preto.
Segnini: Sei!
Fernando: Hotel que hoje encontra-se em ruínas.
Uma linda ruína, diga-se de passagem. Essa casa foi
demolida ano passado...
Segnini: Ah que judiação...
Fernando: A transformaram em um banco.
Segnini: Eu recebi a pouco tempo, um pedido.
Eu estava fazendo minha livre docência, acabei não
prestando muita atenção. Sabe a casa do Gattás?
Fernando: Sei.
Segnini: A prefeitura entrou com um processo de
tombamento.
Fernando: Ah é?
Segnini: É. E eles me pediram a documentação.
Infelizmente eu não mandei.
Fernando: Será que isso não é coisa do IAB?
Segnini: O departamento de história. Tem essa
departamento lá não tem?
Fernando: Tem. Tinha que preservar mesmo...
Segnini: Uma arquiteta me mandou...Eu tenho a
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carta. Depois se você quiser eu te mando.
Fernando: Manda, manda sim. Enfim, aí eu resolvi:
já que ninguém juntou esse material ainda, vamos lá! E
vamos fazer esse levantamento das casas em Ribeirão.
Conversei com o Artur, que eu já conhecia, por que ele
me deu aula lá em Ribeirão.
Segnini: É, ele me falou.
Fernando: Então agora estou no começo desse
trabalho, tentando definir mais ou menos o recorte da
época que eu vou pegar.
Segnini: O Artur é seu orientador?
Fernando: Isso. (N.A.: Na época eu estava, cursando
uma disciplina, como aluno especial, cujos professores
eram o Júlio Katinsky, Luís Américo Munari e meu orientador,
Artur Rozestraten. Na época, eu desenvolvia o plano de
pesquisa). Em um primeiro momento eu pensei: bom, em
Ribeirão Preto você tem essas casas modernistas. Mas qual
seria o recorte? Por que tem muitas casas. Aí o Artur deu
uma ideia: por que a gente não faz então um trabalho
sobre as casas projetadas por arquitetos. Esse recorte
ajudaria a definir melhor o escopo do trabalho. Agora
eu estou pensando o seguinte: a profissão de arquiteto
e urbanista, surge naquela reformulação na década
de 1940, que é quando surge o curso de arquitetura na
FAUUSP e no Mackenzie. Não é?
Segnini: É.
Fernando: Então, estou pensando isso. Conversando
alguns professores meus lá de Ribeirão, eles me falaram:
“olha, os dois primeiros arquitetos de Ribeirão Preto,
formados, foram o Ijair Cunha...”, que se formou na
primeira turma da FAU...

Segnini: Que tem uma obra interessante...
Fernando: Que tem uma obra muito legal, “...e o
Cássio Pinheiro Gonçalves”, que era parceiro dele de
escritório, que se formou na primeira turma do Mackenzie.
Novamente, dupla de FAU e Mackenzie.
Segnini: E tem um outro, que tinha uma casa linda
com estrutura metálica...ela foi demolida. Não existe
mais, mas deve ter foto. Ela não era de abóbada, mas
era contemporânea. Era de módulos de duas águas,
com estrutura metálica. Linda, linda! O sobrenome do
arquiteto acho que era Barbosa.
Fernando: Barbosa.
Segnini: Era linda a casa. Sabe a Avenida Itatiaia?
Fernando: Sei.
Segnini: Tem a praça, a casa do Maurício está aqui
(N.A.: Segnini começa a desenhar no papel), a Avenida
Independência, depois tem uma praça rotatória... Depois
tem uma avenida...
Fernando: A Avenida Presidente Vargas.
Segnini: Ela era aqui (marca a esquina da Avenida
Presidente Vargas com a Avenida Itatiaia).
Fernando: Espera aí. Na esquina?
Segnini: Na esquina.
Fernando: (N.A.: procuro pela foto da Residência
Balbo) Por que do lado desse lote que você está me
indicando, tem essa daqui.
Segnini: Essa que é do Barbosa.
Fernando: É essa?
Segnini: Essa do lado que estou te falando, tinha
uma coisa assim...
Fernando: E foi demolida né? Por que hoje não
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existe uma casa aí.
Segnini: Foi demolida. O Barbosa era irmão da dona
de uma floricultura chamada Jardim Contemporâneo.
Mas é isso aí. Ribeirão tem umas casas muito interessantes.
Teve um trabalho de graduação, que fala das nossas
casas. Eu vou te mandar.
Fernando: É? Mas é recente?
Segnini: Não, é velho.
Fernando: Olha, legal! Não sabia.
Segnini: Me passa seu endereço depois. Te mando.
Fernando: Ok.
Segnini: Então é isso Fernando. Você pega a casa
do Maurício... eu acho o seguinte: todo recém formado,
e eu era absolutamente recém formado, o que ele faz?
Acho que ele experimenta as coisas que ele escutou na
escola. Então, a do Maurício foi assim.
Fernando: É, a primeira vez que vi essa casa eu
pensei “olha, é abóbada catalã” né? Assim como...bom
eu já conhecia a obra do Joaquim Guedes, o Eduardo
de Almeida também tem uma casa assim, o Flávio
Império tem uma assim também, tanto que depois ele,
o Rodrigo Lefèvre e o Sérgio Ferro evoluíram essa coisa
da abóbada...não é? Você deve ter tido aula com todos
esses caras eu imagino né?
Segnini: Tive.
Fernando: Bom, e tudo isso foi por causa do
Corbusier, das Maisons Jaoul.
Segnini: Isso. Tudo vem de lá. Quando chegou
naquela casa que agora é uma loja (N.A.: primeira
Residência Luís Bueno Brandão), era o mesmo proprietário
daquela grandona...

Fernando: Qual? Da Ribeirânia? A de concreto?
Segnini: Isso. É o mesmo proprietário. Estávamos com
um problema na época, pensando o que iríamos fazer,
por que ela ia ser praticamente do lado da do Maurício. E
o projeto acho que era de 1967...
Fernando: Nossa! Do lado e próximo assim
Cronologicamente...
Segnini: É. Enquanto estava construindo a do
Maurício, passou o pessoal de carro lá e viu a obra.
Entendeu? Então pensamos assim “bom, vamos então
brincar um pouco com a cobertura dessa”. Por isso que
surge aquela coisa que é assim, não é? (N.A.: desenhando
um croqui da elevação da primeira Residência Luís Bueno
Brandão, que agora é a loja Interbagno).
Fernando: Isso. Ainda dá para enxergar isso lá!
Segnini: Depois tem uma janelinha aqui...
Fernando: Deixa eu até aproveitar para falar uma
coisa. Eu percebo que vocês...e você principalmente até
hoje, por um projeto seu, recente, que você colocou lá
no seu blog, eu percebo que tem uma “coisa” com a
cobertura. Uma preocupação. Não tem?
Segnini: Tem. Por que eu acho (N.A.: desenhando um
telhadinho com platibanda e telha de fibrocimento), que
essa casa seca, do jeito que andam fazendo atualmente,
não tem nada a ver com o Brasil. E daí os arquitetos fazem
isso daqui, e botam um telhadinho escondido por uma
platibanda, quase como se fosse um neo-clássico.
Fernando: É verdade. Você sabe que isso daí...eu li
um livro uns tempos atrás, da Adriana Irigoyen, chamado
“Wright e Artigas: duas viagens”. Já viu esse livro?
Segnini: Acho que já.
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Fernando: O Artigas já falava isso aí...a tempos.
Tanto que se você for olhar a produção dele, nunca que
você vai achar uma platibanda.
Segnini: Ou a laje impermeabilizada, ou tem
cobertura com telha cerâmica.
Fernando: Exato.
Segnini: Eu acho isso aqui muito feio (N.A.: apontando
para o desenho da platibanda e telhado oculto). Por isso
que a gente vai trabalhando de outra forma né. Então, eu
acho que até hoje penso assim. Estou fazendo uma casa
grande em Araraquara agora, e é muito fácil resolver as
coisas assim.
Fernando: Muito né? Você esconde.
Segnini: Eu reformei uma casa na Fazenda Boa
Vista, projeto do Isay Weinfeld. Uma casa assim, tem um
desenho interessante. Mas, sabe onde é a caixa d´água?
No subsolo. No dia que falta energia você fica sem água.
Eu brinco que o Isay Weinfeld e o Kogan não sabem fazer
caixa d´água, não sabem montar volumetria.
Fernando: E as casas deles são engraçadas por que
tem muitas coisas no subsolo né?
Segnini: É?
Fernando: Área de serviço no subsolo, garagem no
subsolo, eles negam tudo isso e escondem no subsolo. De
maneira que o térreo fica “livre”...
Segnini: E a distribuição é muito ruim, por que a
empregada, para ir na área de serviço, sai da cozinha,
entra no hall dos quartos, depois passa por um cômodo
chamado de quarto de empregada para chegar na
lavanderia. Então as organizações deles são péssimas.
Tenho um amigo que fala que é neo-plasticismo (risos).

Fernando: Você acha que não sabem fazer?
Segnini: Nessa casa na Fazenda Boa Vista, dava
perfeitamente para colocar caixa d´água. Tanto que
acabamos colocando. Em corte o banheiro era isso aqui
ó. Nesse banheiro, se você desse um pé direito de 2,30m,
já dava para colocar uma caixa d´água. Pressurizei. E o
duro de você resolver um projeto hoje, é que isso daqui
(N.A.: apontando o croqui da platibanda) é muito fácil. E
fácil de compor.
Fernando: Eu estava com dúvida entre duas coisas
para fazer de mestrado. Quando me formei, saí com um
olhar muito crítico sobre isso (N.A.: apontando para o
croqui da platibanda). Essas monstruosidades que a gente
vê. Monstros. Que é um ecletismo mesmo, o moderno virou
estilo , jogam ali no meio, compõem e acabou. E Ribeirão
Preto tem muito disso. Então, na verdade, esse trabalho
que quero fazer, em muitos sentidos, é uma tentativa de
passar um filtro nessa visão. Fiquei muito tempo tirando
fotos, e vendo essas coisas feias, para mostrar mesmo.
Segnini: Sei.
Fernando: Por que eu tenho um blog também. Você
já viu meu blog?
Segnini: Não.
Fernando: Entra lá depois. Eu comecei na ápoca
uma série de postagens mostrando essas coisas. O Artur
tem um texto legal, chamado Ultraecletismo?. Que é um
tema que ele coloca para esse momento.
Segnini: Está publicado esse texto? O Artur publicou?
Fernando: Está no Vitruvius.
Segnini: Ah ta. Eu vou até ver depois.
Fernando: Olha, isso daqui me preocupava também
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viu. Bom, eu reparei isso que te disse, olhando a obra de
vocês. A Residência Anderson Gattás tem aquela...me
fala uma coisa, aquela laje, vocês concretaram in loco?
Segnini: Foi uma brincadeira (risos).
Fernando: Por que eu fico pensando, esse projeto
é da década de 1970 meu! (Risos) Como vocês fizeram
aquilo?
Segnini: Uma das lições que a gente aprendeu com
o Artigas, é que as laterais são fechadas (N.A.: desenhando
um croqui da Residência Anderson Gattaz). E o terreno
é estreito né? As laterais tinham um recuo de 0,90m. Daí
nós pensamos, por que a gente não faz uma casa com
alvenaria estrutural? Por que essas empenas laterais, não
tem pilar.
Fernando: É tijolo só? É verdade, quando se olha a
casa de lado dá para perceber. Dá para ver só uma viga
em cima.
Segnini: Ela tem uma vão central enorme. Eu tenho
fotos e plantas se você quiser.
Fernando: Quero sim.
Segnini: Na minha dissertação de mestrado tem. Essa
parte interna (N.A.: desenhando a planta e conversando)
tem pilar...
Fernando: Até por causa da caixa d´água não é?
Segnini: isso.
Fernando: Por que ela “brota” da cobertura.
Segnini: E tem uma escada assim...foi uma
brincadeira. Uma experimentação. Do mesmo jeito que
foi aquela casa da Ribeirânia, que te falei. Como é a
estrutura daquilo? Aquilo é uma loucura né (risos). São
seis pilares, e depois tem um “vigão” (N.A.: começa a

desenhar). Isso daqui é pendurado.
Fernando: É, é loucura mas é o que o Angelo Bucci
faz agora né?
Segnini: É mas...eu acho que fazer agora é uma
indecência (risos). Por que você quebra o cliente. O
concreto não está mais nessa potencialidade. Vai fazer
as coisas de concreto...perdeu esse caráter...a gente
aprendeu a ser um pouco mais racional. Acho difícil olhar
para essa arquitetura que esse pessoalzinho que foi meu
aluno anda fazendo. Acho difícil. Eu não consigo entender.
Teve um professor aqui da FAU...os alunos comentam né...
aluno é esperto. (Risos) Eles estavam fazendo um trabalho
sobre habitação de interesse social, uma reurbanização.
Casinhas com telhadinho de duas águas e bem simples.
Esse professor chegou e disse assim: “Ah, pra que isso?
Vamos fazer uma laje impermeabilizada, com caixa
d´água, aí fica bem moderno”. Ah, veja se isso tem
cabimento? (risos)
Fernando: Vira um estilo né?
Segnini: E tem o do Kopp, você conhece né?
Fernando: “Quando o Moderno não era um Estilo e
sim uma Causa”.
Segnini: É isso aí. A evolução foi por aí. Aquela casa
que você me falou...no condomínio...
Fernando: No Vila Verde.
Segnini: A planta é uma coisa assim (N.A.:
desenhando).
Fernando: Isso é uma coisa que eu achei legal
no trabalho de vocês. E aí até lendo o trabalho sobre o
Joaquim Barretto, escrito pelo Julio, você percebe...
Segnini: É, nessa casa no Vila Verde, foi a primeira

278

vez que ousamos fazer um telhado.
Fernando: Pessoal da sua geração, ninguém fazia.
O Guedes fazia as vezes.
Segnini: E ele usava muito a Eternit.
Fernando: Sim.
Segnini: Aí eu lembro muito sempre do Artigas. Ele
dizia que...hum...( N.A.: tentando lembrar escrevendo no
papel)...a Eternit...está para...o...leite...
Fernando: Leite?? (Risos)
Segnini: Leite em pó...
Fernando: (risos) Hum?
Segnini: “A Eternit está para o leite em pó assim
como a telha...” Ele fazia um paralelo como a Eternit
sendo algo completamente artificial e a telha natural. E a
impermeabilização as vezes acaba não funcionando, por
que escorrega. A gente usava para fazer isso Lã de Rocha,
e ela vai escorrendo...Bom e daí é isso, fomos brincando
um pouco com as coberturas, e quando chegou na casa
do Albanez, lá do Vila Verde, fizemos telhado.
Fernando: Uma coisa que me parece meio
bandeirista até...uma casa quadradona e tal...
Segnini: Você falou bandeirista e me lembrei de
outra casa que a gente fez. Essa foi muito engraçada.
Nunca foi publicada mesmo, não está nem no trabalho
lá do Julio. Um dia a gente foi chamado para fazer a casa
de um secretário do estado.
Fernando: Certo.
Segnini: E ele encomenda uma casa “colonial”.
Fernando: huuuum...(risos).
Segnini: A gente tentou um outro caminho.
Procuramos entender o que eles entendiam por “colonial”.

O que era “colonial”? E para isso você precisa ter tempo
né? Tempo e saco.
Fernando: Aquilo que você falou no começo da
conversa.
Segnini: A gente descobriu que “colonial” era
terraço, uma porta antiga que eles haviam comprado,
que precisava usar, e era alguns aspectos do colonial. Daí
fizemos o seguinte: pegamos os clientes e levamos eles lá
na Igreja de São Miguel Paulista. Tem um espaço do lado
dessa igreja, cuja divisória é composta por uma grade,
com pontaletes nesse sentido (N.A.: desenhando).
Fernando: Não conheço essa igreja...
Segnini: Aí o que a gente fez...primeiro: para
argumentar que era “colonial”, fizemos uma planta
quadrada. Nós mostramos a casa do bandeirante.
Fizemos quatro pilares...
Fernando: O resto ficou em balanço?
Segnini: ...E aqui uma pirâmide praticamente (N.A.:
desenhando o telhado). O restante plano. O telhado era
uma pirâmide apenas no meio, para entrar uma luz, por
que no meio da casa tinha um jardim...E daí, havia uma
varanda e várias salas. Colocamos uma caixilharia com
os pontaletes como da igreja que havíamos mostrado a
eles, vidro, bem dentro daquela coisa do Alvar Aalto que
o Guedes ensinava a gente, vidro fixo...
Fernando: Ah é mesmo! Nossa, isso era uma coisa
que eu tenho que te perguntar: Vocês usam muito isso
né? O esquema bi-partido de janelas.
Segnini: Exatamente.
Fernando: Aquela divisão de ventilação e
iluminação, que o Guedes usava muito.
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Segnini: E isso é Alvar Aalto né? Agora, eu fui para
a Finlândia para conhecer a obra do Alvar Aalto. Aí
eu percebi que isso tem sentido lá...não aqui. Por que
na Finlândia é frio. As venezianas...é raro de você abrir.
Diferente daqui do Brasil, onde temos que ter ambientes
mais arejados.
Fernando: Eu até li uma crítica lá da Igreja da Cruz
Torta. “Ah é quente lá dentro...”, aí você fala em um texto
seu no blog que o pessoal não abre nunca as venezianas...
Segnini: É, o pessoal não abre. Então, o que
aconteceu...
Fernando: Mas eu acho tão legal esse esquema bipartido, você acha mesmo que não serve para o Brasil?
Segnini: Depende de onde você vai usar. Depende
muito. Em terraços funciona. Para janela por exemplo...nós
fizemos uma casa em Araraquara, depois te mando até
foto, que é bem aquilo do Guedes: um vidrão, e aberturas
laterais. Eu acho que não resolve bem a ventilação.
Depois que a gente fez...
Fernando: Vocês viram que não dá muito certo...
Segnini: Eu não achei legal.
Fernando: É bom ouvir isso...
Segnini: São coisas que você vai experimentando e
vai fazendo né...
Fernando: Olha, por que isso é uma coisa que eu
acho tão legal que eu usaria em um projeto meu viu.
Segnini: Mas dá para usar. Só precisa tomar cuidado.
Eu uso ainda, muito isso. Mas tomando cuidado. Bem
sombreado, voltado para o sul, entendeu?
Fernando: Certo.
Segnini: (N.A.: voltando ao assunto da casa para o

secretário do estado) Bom, nos quartos, a gente criou um
terraço...e a cliente tinha muito medo de bicho. A gente
criou um jardim, e aqui, entre terraço e quartos, tudo
fechado com esses pontaletes, sem vidro.
Fernando: Quase como um elemento vazado?
Segnini: Isso. Como era lá na igrejinha. Então, eles
moram nessa casa, e eles acham que essa casa é colonial
(Risos).
Fernando: Incrível! (Risos)
Segnini: Foi uma brincadeira. Outro dia dei uma aula
para os alunos, falando sobre meu percurso profissional, e
são algumas coisas que você precisa ter tempo.
Fernando: Isso para mim, Francisco, é jogo de
cintura. O cliente pede uma coisa, mas você vai ver o
que realmente ele quer, e você não vai atrás de fazer o
que ele acha que é. Mas sim o que ele quer. E ao mesmo
tempo, fazer algo que seja legal para você também.
Segnini: É. Senão fica muito chato.
Fernando: Por que algumas pessoas falam...”ah,
arquiteto tem que fazer o que o cliente fala...”.
Segnini: Eu chamo isso de “acertar o vocabulário”.
Por que, em qualquer aspecto é complicado de você
fazer uma casa. Uma sala grande...o que é grande?
Grande para você é uma coisa, para mim é outra, para
ele é outra. Por isso que quando falo de projetos para os
alunos eu falo que estudo preliminar não é projeto. As vezes
muitos arquitetos acham que o cliente não entendeu o
estudo preliminar...”como sou infeliz”...O estudo preliminar
é instrumento de dialogo. Ele não é projeto. É nesse
momento que se acerta o vocabulário. Né? O que é um
terraço? O que é um banheiro? Grande? Pequeno? Eu
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preciso entender o que o cliente está pensando, para que
quando eu faça também me satisfaça com o projeto.
Fernando: Você está falando isso, e estou pensando
aqui. Tudo isso é muito mais difícil quando um arquiteto
acaba de se formar. Por que não há obra construída.
Ninguém sabe o que você pode fazer. É o mesmo de
você aqui (N.A.: apontando para a foto da Residência
Maurício Marcondes).
Segnini: Sabe como conseguimos esse projeto? É
uma história interessante. O...Ijair Cunha né? Arquiteto lá
de Ribeirão...
Fernando: Ijair Cunha, isso mesmo.
Segnini: Mais velho do que eu.
Fernando: Isso, ele é da primeira turma da FAU.
Segnini: Você está numa fase que estávamos
naquela época. É o que eu sempre falo para os alunos:
no primeiro projeto, o que sobra para a gente é tempo.
Fernando: Isso é verdade.
Segnini: Você tem que investir. No caso do Maurício:
ele tinha uma relação familiar mais do Joaquim do que
minha. Também era conhecido da minha...
Fernando: Lá de Araraquara?
Segnini: É. E a gente soube que ele ia fazer uma
casa. Daí ligamos para ele, e dissemos: olha Maurício, a
gente queria fazer o seu projeto. Aí ele disse “não...mas o
Ijair já ta fazendo...”...
Fernando: Ah é? O Ijair Cunha?
Segnini: É. E nós falamos: olha, não importa.
Vamos fazer uma competição. Fazemos um projeto e
apresentamos a você. Aí você compara o dele com o
nosso, e vê qual gosta mais.

Fernando: Que legal! Mas e aí? Vocês ganharam
então? (risos)
Segnini: O que que a gente fez...fizemos esse projeto
e a gente apresentou em escala 1:50, tudo resolvido,
maquete escala 1:50, fotografado, e apresentado em
audiovisual.
Fernando: Uau.
Segnini: E com música.
Fernando: Nossa!
Segnini: Eram uma quatro pranchas grandes de 1x1.
Painel fotográfico, etc.
Fernando: Que música vocês usaram? (risos)
Segnini: Ah, nem me lembro mais (risos). Sei que era
uma coisa que deixou o cara de boca aberta.
Fernando: É de se imaginar.
Segnini: Se você olhar aquela casa, ela é voltada
para o sudoeste, não é?
Fernando: É.
Segnini: Ela pega um pouquinho do sol da tarde,
mas ela pega a predominância dos ventos sul. Daí o que
a gente fez nos quartos: se você entrar lá, vai ver que
existem uma chaminés, de tal forma que o vento entrasse
aqui e saísse lá (N.A.: desenhando em corte a casa).
Então a casa ficou anos sem ar condicionado. Chegamos
com esse corte montadinho, mostrando o esquema da
ventilação, e etc. Tem que investir no primeiro projeto.
Fernando: Tem que conseguir né?
Segnini: Na igreja foi muito semelhante. Na Igreja
da Cruz Torta, o pai do Joaquim era gerente do Banco
do Brasil em Pinheiros. E um cliente dele, era líder da
comunidade da Cruz Torta. Então, a quadra da Cruz Torta
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era algo assim (N.A.: desenhando). A igrejinha antiga
ficava aqui...daí o projeto ganhou esse espaço maior
aqui.
Fernando: Muito bonitinha aquela igrejinha antiga.
Segnini: Era linda né?
Fernando: Muito legal. Vi no seu blog.
Segnini: Era projeto do César Luís Pires de Melo. A
proposta para a igreja nova, era de que tinha que ter uma
nave construída rapidamente. Por que precisavam mudar
com rapidez. E chamaram um arquiteto de escritório
grande na época, algo como o Gasperini da época...
Fernando: Sei. Como o Aflalo Gasperini.
Segnini: É. Chamaram ele e chamaram o César Luís,
que era o arquiteto anterior, da igreja anterior. E nós.
Fernando: Acho que entendi. Foi tipo assim: “ah,
chama aqueles caras novos lá”...
Segnini: “Chama aqueles dois bobinhos e a gente
faz uma graça para o gerente do Banco do Brasil”. E o
que nós fizemos? A mesma coisa que fizemos no Maurício.
Pranchas, maquete...gastamos um tempão. E no final
ganhamos e acabou virando uma obra de referência da
gente.
Fernando: É verdade. Acho que na internet achase basicamente essa única obra de vocês.
Segnini: Tem um livro do Xavier, “Arquitetura
Paulistana”, que até tem esse projeto da Cruz Torta
publicado. Então primeiro projeto é isso Fernando. Você
tem que investir. Não adianta você chegar com uma
plantinha.
Fernando: Tem que botar um vídeo com o
tridimensional pronto! (risos)

Segnini: É isso mesmo. Por que o que acontece, seu
competidor não vai ter isso. O que os nossos tinham na
Cruz Torta? Um croqui...uma perspectivinha...
Fernando: É...
Segnini: Até hoje, quando estou muito interessado
em um projeto, eu faço isso. Essa produção. Mas é isso aí
Fernando. Eu vou separar um material para você.
Fernando: Separa sim Francisco. Foi muito legal
nossa conversa. Muito obrigado pela disponibilidade.
Você me deu uma aula sobre várias coisas...
Segnini: Foi um prazer.
Fernando: Mas tenho várias dúvidas ainda (risos).
Segnini: As dúvidas graças a Deus não acabam!
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9.1.3

maior, queria me exercitar também para fazer coisas em
outra escala, como residências. E o Marcelo, como era
um arquiteto muito esclarecido, muito inteligente, ele não
só permitia que eu fizesse isso, como também incentivava
para que esse tipo de trabalho fosse feito. Então eu fazia
o projeto, discutíamos todos do escritório sobre a obra.
Era muito bom, por que dava uma certa segurança de
discutir com pessoas mais experientes. No caso do Sérgio,
ele me procurou depois que um amigo dele, o Frederico
Greife, me indicou. O Frederico morava em Araraquara,
e era meu colega de infância, meu contemporâneo.
O pai dele era médico da família da minha mulher, era
uma pessoa muito próxima da gente. E ele contou para
o Sérgio Ferreira que eu havia feito uma casa para meu
sogro, uma casa na fazenda. Essa casa era também muito
simples...eu projetei ela quando estava no segundo ano
da faculdade. Infelizmente depois, ela pegou fogo...
Fernando: Poxa, que pena!
João: Mas talvez eu tenha algumas imagens depois
para te mostrar.
Fernando: Quero ver sim.
João: Essa casa de fazenda então, foi a origem de
tudo.
Fernando: Foi sua primeira casa.
João: Sim. O Sérgio foi lá, gostou e foi conversar
comigo. Me deu toda a liberdade de propor o que eu
queria. Convidei o Martan Tresca para fazermos juntos o
projeto, mesmo por que nós tinhamos um escritório aqui
em São Paulo, durante o tempo que éramos estudantes,
que era chamado “Barraco”. Éramos dez arquitetos...
Fernando: Esse nome não me é estranho. Acho que

Entrevista: Arquiteto João Batista Martinez Corrêa
Local: Escritório do arquiteto, São Paulo
Data: 30/03/2015
Fernando Gobbo: Me diga uma coisa, você, à
época que foi chamado pelo Sérgio para projetar sua
casa em Ribeirão, morava em São Paulo? (N.A.: me
referia à Residência Henrique Ferreira, projeto de 1967 do
arquiteto)
João Batista Martinez Corrêa: Morava. Eu sou de
Araraquara, vim fazer Arquitetura no Mackenzie, aqui em
São Paulo, mas continuei com um pé lá em Araraquara,
minha família é de lá. Eu ia sempre para lá... era aquela
tal coisa, eu sempre achei que minha estadia em São
Paulo era provisória, enquanto eu era estudante.
Fernando: E quando você era estudante, você já
tinha escritório, ou você apenas pegava alguns projetos?
João: Não, não. Lá no interior, lá em Araraquara,
por exemplo, seria difícil eu iniciar minha vida profissional.
Por que já haviam outros arquitetos estabelecidos por
lá. E também, eu estava querendo fazer algo diferente.
Quando era estudante, surgiu uma oportunidade, e me
integrei à equipe do Marcelo Fragelli, que era o arquiteto
que estava incubido que projetar as estações de metrô
da linha norte-sul. E de lá para cá, eu fiquei fazendo muitos
projetos para o metrô. Fiz muitas casas, mas trabalhei
também com muitas obras grandes. Por outro lado,
embora trabalhasse com esses projetos de uma escala

283

já li a respeito.
João: Eu creio que sim. Acho que o membro mais
famoso dessa equipe é o Eduardo Longo. O Martan e eu
também trabalhávamos lá. O Martan é de nacionalidade
francesa, e ele tem aquele hábito do francês de fazer as
coisas, sabe? Ele pegava o serrote, o martelo, e botava pra
quebrar. Ele mesmo fazia, é muito caprichoso, desenhava
super bem. Acabamos fazendo alguns projetos juntos.
Fernando: Vocês fizeram mais projetos juntos?
João: Fizemos alguns outros...mas que não foram
muito pra frente. Participamos de alguns concursos...
Fizemos um projeto para um hotel em Fortaleza, mas
que também não foi pra frente. Era para a Revista
Quatro-Rodas. Mas não vingou. Bom, mas tivemos essa
felicidade de termos encontrado o Sérgio e a Clotilde,
desenvolvemos uma amizade por alguns anos, mas que
depois infelizmente perdemos o contato, por que eles
foram para a Inglaterra, por causa da pesquisa do Sérgio.
Fernando: Eles me contaram que ficaram morando
fora um tempo, que moraram pouco na casa, quando
ela ficou pronta, e a venderam para alguém que cuidou
dela até que voltassem.
João: Aliás, essa pessoa que cuidou da casa,
cuidou super bem. Não sei quem é essa pessoa, mas ela
me consultou uma vez. Ela queria saber o que ela fazia
para conservar os tampos da casa. Como te disse, a gente
fez muitas experiências nesse projeto, por que queríamos
fazer uma casa que fosse econômica e atual, dentro
daquela tendência de arquitetura que a gente achava
que ela deveria ter. Usamos epóxi, e nas paredes, tinha
aquela coisa de querer fazer tudo à vista né? As paredes,

o teto, com as lajotinhas Volterrana... tudo à vista. Então,
eu fiquei com pena de revestir as paredes, aí fiz uma
experiência com uma cera. Havia uma cera na época,
incolor e com silicone, chamada Polvax. Eu mesmo peguei
lá, e passei na parede. E deu certo! Então, essa senhora
que cuidou da casa para a o Sérgio e a Clotilde, que me
ligou, durante a viagem deles, disse assim: “olha, estou
precisando reparar as bancadas e tudo, mas as paredes
estão ótimas!” (Risos)
Fernando: Funcionou então?
João: Pois é, e foi uma cera.
Fernando: É, a parede de tijolos aparentes tem uma
particularidade nessa casa. Que é o fato da parede ser
raspada. Ela não tem aqueles sulcos entre argamassa e
tijolo.
João: Mas eu vou te dizer por que que foi feito
daquele jeito. Isso faz parte também da experiência
que... vou pegar um papel para desenhar (N.A.: nesse
momento, o João busca uma folha de papel e lápis, e
começa a rabiscar um detalhe construtivo da alvenaria).
Bom primeiro tinha uma maneira né, como revelar essa
estrutura, os pilares de concreto aparente, em uma parede
de alvenaria? Eu conversei muito com o engenheiro que
estava calculando a casa, o Carlos Eduardo Moreira
Maffei. Conheci o Maffei quando eu era estudante,
trabalhava em um escritório de arquitetura, e o Maffei já
trabalhava como engenheiro. Ele é professor da Poli, uma
pessoa super esclarecida. E aí então eu conversei com
ele, de que jeito eu poderia fazer, ou melhor, qual seria
o melhor jeito de fazer essa estrutura. Ele me disse, que o
jeito de fazer era o seguinte: você faz as duas paredes,
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você coloca fôrmas entre as alvenarias, faz a gravata e
enche de concreto. Bom, mas isso iria dar um resultado
meio que imprevisível não é? Esse concreto não iria ficar
como ele acabou ficando, bem feito e tal. Aí é bacana,
por que entra a colaboração do construtor. O mestre de
obras que tocou a casa em Ribeirão, ajudou muito. Eu
expliquei para ele o que eu queria, que o pilar ficasse
saliente, e que a alvenaria não ficasse alinhada com ele.
De tal modo, que as arestas dos pilares ficassem visíveis.
Então, para isso eu havia imaginado, inicialmente, colocar
uma fôrma assim, e prender a fôrma.
Fernando: Para economizar com fôrma, você fez as
alvenarias primeiro?
João: Sim, e também solidarizar bem as alvenarias
com o concreto, fundir bem. Aí o mestre de obras de lá,
deu uma ideia. Disse para, ao invés de fazer isso, esses
taquinhos de madeira, ele sugeriu fazer o seguinte: pegar
a parede aqui e fazer uma espécie de revestimento com
massa , um friso de argamassa, onde iriam se apoiar as
fôrmas. Fez com cimento e areia, só que pobre, para
depois poder quebrar essa massa. Depois que o concreto
dos pilares haviam sido curados, ele retirava as fôrmas
e martelou a argamassa e saiu tudo, deixando o pilar
perfeito. Então essa foi uma contribuição muito importante
que essa pessoa deu, e outra muito importante também,
foi esse negócio de como rejuntar os tijolos, para que
ficasse bom. Na amarração de tijolos, eu não queria
sulcar os tijolos, por que isso daqui era ruim por causa de
problemas com insetos, umidade...
Fernando: Que são problemas que casas com
tijolos aparentes sofrem, e que geram até hoje muito

preconceito com o material exposto.
João: E nós testamos várias coisas, uma delas era
rejuntar. Mas o mestre de obras disse que depois teríamos
que raspar. E ele também estava preocupado, por que se
ele fizesse esse rejunte em um dia, e quando ele fosse fazer
o restante do rejunte da casa, iria ficar com coloração
diferente, por que os cimentos mudam né? Haviam
cimentos mais escuros e mais claros. Então ele falou assim:
“vamos deixar o rejunte todo para ser executado de uma
vez , no final, com a mesma marca de cimento, mesmo
lastro”. E foi o que ele fez. E quando o tijolo vem, vem
com uma película, um pózinho, e quando você rejunta,
aquilo é como se você estivesse fazendo um bolo, e você
untasse a assadeira, para não grudar. Ele rejuntou tudo,
pegou uma lixa, dessas lixas de taco, uma grande, e foi
lixando todas as alvenarias. Quando terminou, lavou as
paredes, e ficou como está agora. Tinha até um certo
brilho, de tão bom que era o tijolo.
Fernando: Essa casa deve ter sido uma experiência
muito interessante, dada essa liberdade que os clientes te
deram. Imagino que é algo difícil de acontecer.
João: Nem tão difícil assim viu? Recentemente, um
casal veio me procurar para fazer uma casa parecida
com uma casa que eles queriam comprar, projeto meu.
Mas eles não conseguiram comprar, por problemas de
documentação, e a casa foi demolida. Tenho até as fotos
aqui da casa. Antes da demolição, eu pedi para que ela
fosse fotografada.
Fernando: Eu sei qual é. Aquela que o Pedro Kok
fotografou, super bonita, de concreto. Eu vi no Instagram
dele. (Risos)
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João: É isso mesmo. (Risos) Essa casa eu fiz na
década de 1980, final da década de 1970. Essa casa
ficava no Alphaville.
Fernando: E por que que essa casa tão bonita foi
demolida?
João: Pois é... está vendo? O piso e as alvenarias eu
fiz de tijolo, e segui a escala Fibonacci, como nas marcas
do concreto aparente na casa do Sérgio em Ribeirão.
Todas as alvenarias dessa casa no Alphaville, foram muito
baseadas nas experiências com a casa do Sérgio.
Fernando: É, aqueles cobogós de tijolos alí também
aparecem na casa em Ribeirão. Aliás, mesmo essa laje
aparente de tavelas, lajotas Volterrana, como você disse,
é uma característica que observo em várias residências
em Ribeirão construídas naquela época.
João: É. Eu fui da equipe do Marcelo Fragelli. O
Marcelo usava isso em alguns projetos dele, essa laje
aparente. Na casa que fiz para mim na praia, Eu também
usei isso, só que depois tive que revestir, por que lá deu
problema de infiltração. Mas eu sempre gostei de usar os
materiais assim, brutos, sem nenhum revestimento.
Fernando: Então, essas casas de Ribeirão deveriam
ser referências de projeto para nossa geração. Qual a
diferença de construir uma casa assim naquela época e
hoje? Mão de obra. Fazer uma casa como essa do Sérgio,
hoje em dia, fica caríssimo. Encontrar alguém em Ribeirão
Preto que faça uma alvenaria de tijolos cerâmicos perfeita
como aquela, um concreto aparente perfeito...difícil.
João: Uma outra casa que eu fiz assim, foi para um
cliente chamado Marco Antônio Rocha. Essa eu fiz com
abóbada.

Fernando: Eu perguntei para o Francisco Segnini
por que ele fez com abóbada aquela casa do Maurício
Marcondes. Sabe o que ele me respondeu?
João: O que?
Fernando: Ele me disse que arquiteto da geração
dele, que não fizesse alguma casa com abóbada, estava
por fora. (Risos)
João: É. (Risos) A gente fazia.
Fernando: E realmente, muitos naquela época
fizeram. Em Ribeirão Preto tem muitas com abóbada.
João: Eu também curtia muito essa questão de
métodos construtivos. Eu gostava muito disso, sabe?
Fernando: Também gosto muito. Por que é didático,
quando se olha o projeto, mesmo por fora, fica claro
como o edifício foi construído. De maneira que a leitura
da obra é muito bonita. Agora me fala uma coisa: como
era aquele bairro, o Jardim Sumaré, onde você projetou
a casa do Sérgio, naquela época, em 1966?
João: Aquele bairro era...
Fernando: Faz tempo que você não vai até lá?
João: Faz muito tempo. Alí tinha um local que
deveria ser uma praça.
Fernando: Tem uma praça lá ainda. Uma rotatória.
João: Isso, circular. Naquela época, alí era um bairro
promissor. Era próximo do centro e, ao mesmo tempo, um
lugar agradável de se estar. Não sei como está lá hoje.
(N.A.: nesse momento, abrimos no computador o Google
Street View, para visualizar a Residência Henrique Ferreira)
Olha só que bonita. Mas não tinha essa grade azul viu.
Fernando: É, isso é posterior. Era tudo aberto.
João: Sim.
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Fernando: Te mandei as fotos da casa, quando
visitei, não é?
João: Sim, inclusive mandei suas fotos para a o
Martan também.
Fernando: É mesmo?
João: Sim, o Martan disse: “ah, a casa ficou melhor
depois de usada”. (Risos)
Fernando: É verdade. Aliás, essa casa, e a casa do
Maurício Marcondes que o Segnini e o Barretto fizeram,
são as duas primeiras casas de Ribeirão Preto a deixar o
concreto aparente.
João: É, eu lembro quando foi feita essa casa aí.
Fernando: Essa do Segnini ficou pronta em 1968, e a
do Sérgio também né? E ambas, pelo que você me disse,
foram projetadas em 1966. O Segnini havia acabado de
formar, e o Barretto ainda era aluno.
João: É, o Barretto e eu nos formamos juntos no
Mackenzie. Foi tudo na mesma época. E éramos, os três,
de Araraquara.
Fernando: (N.A.: Nessa hora mostro ao João meu
projeto de pesquisa, e a foto da Residência Teresa Risso)
Eis aqui o motivo de eu começar essa pesquisa. Olha que
casa belíssima, infelizmente demolida para se tornar uma
agência bancária. Foi projetada por um engenheiro lá
de Ribeirão, chamado Hélio Fóz Jordão. No bairro Jardim
Recreio, próximo do Campos da USP, ele projetou o Hotel
Umuarama.
João: Conheço. Passei a Lua de Mel lá.
Fernando: Tá brincando né? (Risos)
João: Não, passei lá (Risos). Existiam dois hotéis
Umuarama em Ribeirão, esse era conhecido como Hotel

de Campo. Eu cheguei a ficar também no outro prédio,
na cidade, no centro. Lá em Ribeirão tinha um negócio
que eu adorava, era o Café Biagini. Eles faziam café, bem
no centro da cidade mesmo, e ficava aquele aroma de
café...delicioso. Aquele café de Ribeirão Preto, que não
existe mais né?
Fernando: Infelizmente não. Nunca ouvi falar desse
Café Biagini. Esse Hotel Umuarama de campo então
(Risos), hoje está em ruínas...
João: Quando eu me casei, em 1968, ele era tido
como Hotel de Campo. Era lindo.
Fernando: Eu dei sorte que muitas dessas casas de
Ribeirão, daquela época, ainda estão conservadas. Vide
a própria casa que você fez para o Sérgio. Está intacta,
tem a planta original no arquivo histórico. Mas tem tanto
material faltando, e difícil de encontrar.
João: Se você quiser esse material que temos aí, o
projeto executivo, podemos escanear para você.
Fernando: Quero sim. Quer dizer, se não for dar
trabalho, claro.
João: Não dá não. Essas coisas são honra fazer.
(Risos) Eu faço questão de guardar com carinho meu
acervo. Seu trabalho se restringe a Ribeirão Preto né?
Fernando: Isso mesmo.
João: Por que o Segnini e Joaquim tem algumas
casas em Araraquara também né?
Fernando: Sim, eles tem. Belíssimas também. Assim
como você, eles também tem uma obra incrível, nunca
publicada, ou estudada devidamente. O que eu acho
uma pena. Uma vez que fica claro que a arquitetura
residencial de Ribeirão Preto, nada deve à arquitetura
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que se fez em São Paulo ou em Campinas. Mas como
não foi publicado, cai no esquecimento. O difícil é que,
por exemplo, o que está acontecendo com bairros
como o Jardim Sumaré? Onde fica a casa do Sérgio.
Devagarinho, esse bairro está se transformando em um
bairro comercial. Ele não é mais estritamente residencial.
E o que acontece quando a Clotilde e o Sérgio não
morarem mais nessa casa? Fica a Deus dará. Alguém
pode compra-la, e destruir o projeto. Pintar... Então, qual
meu intuito? Tombar todas essas casas? Não, preservar
sua memória já seria suficiente, para que as próximas
gerações não se esqueçam da arquitetura que alí se fez,
durante a segunda metade do século XX. Garantir que
isso fique registrado.
João: Vamos te passar os desenhos que temos da
casa do Sérgio. Escanear para você.
Fernando: Agradeço.

9.1.4
Entrevista: Maria Lúcia Gattás
Local: Residência Anderson Gattás, Alto da Boa Vista,
Ribeirão Preto
Data: 15/05/2015
Maria Lúcia Gattás: Essa casa é muito clara.
Quando está aquele sol forte, pede até um óculos escuro
aqui dentro. (Risos)
Fernando Gobbo: Eu imagino mesmo, já que não
tem como controlar a luz que vem do teto não é?
Maria: Sim.
Fernando: Como vocês conheceram os arquitetos
que fizeram essa casa para vocês? Como tudo começou?
Maria: Começou assim: o Anderson, meu marido,
era de Araraquara, e ele havia sido colega de ginásio do
Joaquim, os dois eram de Araraquara. E o Segnini também
era de Araraquara (N.A.: arquitetos Joaquim Barretto e
Francisco Segnini, autores do projeto). O Anderson tinha
um consultório nessa época, fins da década de 1960,
na Rua Américo Brasiliense. Era em um prédio do meu
pai, que ele havia reformado, e no térreo do prédio, o
Anderson ocupou como consultório dele. O meu pai ficou
na parte de cima. Aí, o Barretto passando alí em frente,
viu o nome do Anderson, e como eles foram colegas de
ginásio, ele entrou. Entrou, conversaram, relembraram
da juventude, aquela coisa toda. Cada um contou o
que estava fazendo. Bom, aí então o Anderson tinha
esse terreno, aqui no Alto da Boa Vista. Esse terreno tem
12mx28m. É até um terreno pequeno.
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Fernando: Um terreno de tamanho comum não é?
Maria: Sim, comum. Aí o Anderson perguntou ao
Barretto se ele não queria fazer um projeto de uma casa
para nós. E foi assim. Esse projeto surgiu de uma conversa
desse tipo. Aí eles foram em casa, para conversar com
a família. Meus filhos eram pequenos. Me lembro que
o Joaquim entrou no meu quarto. Meu quarto era bem
grande. Esse prédio em que morávamos era antigo, meu
pai reformou ele, e no apartamento deu para fazer um
quarto bem grande. Eram três quartos.
Fernando: E esse prédio ficava onde? No Centro?
Maria: É, na Rua Américo Brasiliense. Edifício Santa
Cândida. Hoje ele tem umas lojas embaixo. Quando
o Anderson saiu do prédio, por que depois ele foi ter
consultório com o João Nóbrega, ele foi para o São
José. Aí meu pai reformou e fez lojas ali embaixo. Então
tem algumas lojinhas alí. Bom, mas então eles vieram,
conversaram comigo. Eles, o Joaquim e o Segnini, viram
que meu ambiente era meu quarto. Queriam saber como
vivia a família. Aí foram embora.
Fernando: Certo.
Maria: Eu sei que foi uma coincidência muito
grande. Por que no dia que a gente tava desistindo da
coisa, tentando falar com eles, eles chegaram em Ribeirão
com uma maquete, sabe? Uma maquete todinha com as
cores. Aí começamos a conversar e pensei: “nossa, mas
nem dá, por que olha com o que eles estão entrando!”.
Aí apresentaram para a gente, as cores... A única coisa
que eu escolhi foi o amarelo, por que gosto muito. O
resto foram eles que escolheram. Tudo que é ferragem, é
vermelho. Tudo que é madeira é amarelo. E tudo que é

essa superfície, é essa cor petróleo, não sei como chama.
É toda uma pintura de epóxi, que precisou vir gente de
São Paulo para fazer. Então apresentaram, conversamos,
e decidimos fazer a casa.
Fernando: Vocês acharam o projeto bonito e
decidiram fazer?
Maria: Foi. Não, aí o Anderson topou, entende? Uma
coisa interessante é que não podia dar muito palpite né?
O Anderson era assim, uma pessoa muito interessada nas
coisas. Então ele estudou a planta junto com o construtor
de Brodowski.
Fernando: Então quem construiu a casa era um
construtor de Brodowski?
Maria: Isso mesmo. O sobrenome dele era Primo. Não
me lembro do nome dele. O Anderson estudava com ele,
de maneira que precisava até pouco do pessoal de São
Paulo. Mas eles vinham algumas vezes para dar alguma
orientação. Me lembro que quebraram a cabeça ali
naquele fundo, de maneira que precisou que eles viessem.
Para ser sincera, naquela época, eu não entendi a casa.
A maquete, depois que eles apresentaram, eles levaram
embora. E depois, quando construíram, eu via aquele
monte de madeirites, entrava na casa e não entendia,
sabe? Essa região, esses terrenos, foram vendidos para
muitos médicos da USP, da Santa Casa, né? Então, o
que acontecia: eles entravam aqui, para ver a casa em
construção, e me perguntavam como era essa casa. E eu
dizia que não sabia, “vamos ver como que vai ser” (Risos).
Fernando: Um mistério né? (Risos)
Maria: Olha, até hoje. Eu chamo encanador,
pedreiro, e eles não sabem sair da casa (Risos).
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Fernando: É, realmente. Essa é uma casa um pouco
difícil de apreender de primeira. Quando vi a planta dela
pela primeira vez, tive que estudar um pouco os desenhos
e cortes para entende-la. No entanto, depois que se
estuda e entende, percebe-se na verdade que a casa é
bastante simples.
Maria: Quando vem gente nova aqui, eles ficam
admirados, por causa da arquitetura. A TV a cabo por
exemplo, sempre falam, acham a casa diferente. Todo
mundo admira. Eu gosto muito também. Mas ela é uma
casa comunitária. É uma casa em que o som sobe. Então
privacidade de som, você não tem. Meu marido gostava
muito de ópera, muito de música clássica. E essa casa,
parece que favorecia muito isso. Tinham até tenores que
vinham aqui cantar.
Fernando: Jura?
Maria: É (Risos).
Fernando: Que interessante. Eu imagino que para o
início dos anos de 1970, esse bairro não era muito ocupado
ainda.
Maria: É, só tinha essa casa e mais algumas. Essa
era a última rua do bairro, daqui para baixo era tudo
trilha. Para ir ao Santa Cruz, por exemplo, a gente partia
ali do Posto Volta, entrava assim por trás e ia lá para o
Santa Cruz. Tinha animais, vacas soltas por aqui pastando.
Iam pastar em meu jardim. Era uma luta para conseguir
manter plantas aqui na frente.
Fernando: E essa é uma casa que, até hoje, se
destaca no meio das outras, com uma arquitetura
diferente. Imagino que devia ser chocante na época em
que ficou pronta, tanto para as pessoas que passavam

por aqui, quanto para você.
Maria: Então, quando eu mudei para cá, eu pensei
que fosse enlouquecer.
Fernando: Você não gostou da casa?
Maria: Não, não é isso. Eu vivia em um apartamento
né, um apartamento grande, comum. E quando eu vim
para cá, o que nos trouxemos? Trouxemos livros, roupas
e louças. Dei todos os meus móveis embora, para meus
irmãos. Assim, não tenho móveis, por que tudo aqui é de
alvenaria.
Fernando: É, os móveis são todos fixos né?
Maria: Sim. E aí, quando eu cheguei aqui, era um
barulho! Você não tem privacidade. Essa casa não te dá
isso, ela é comunitária. Então, por exemplo, se a gente
tivesse que conversar qualquer coisa mais séria, a gente
tinha que ir no banheiro. Aqui na cozinha, precisamos
trocar o piso, por que era epóxi, e a pia queimava. E
se não coloca um pano, para guardar talher, a gente
enlouquece aqui em cima, com o barulho. Até falo para
minha empregada maneirar no jeito que guarda os pratos,
por que senão enlouqueço aqui nesse mezanino. Isso irrita
muito.
Fernando: Entendi.
Maria: Essa casa é assim. Ela é bem clara, tem
muita luz. Se não tivesse esses blackouts que eu tenho,
eu levantaria na hora que começa a amanhecer. Nada
fecha muito, sabe? Por que não é um padrão, com janelas
e portas comuns. Foi tudo feito para essa casa.
Fernando: É, os vidros são fixos e a ventilação da
casa é feita por essas venezianas né?
Maria: Isso. Então tem muita fresta. Ela é fria no
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inverno, muito fria. E no calor é agradável. Aqui embaixo
é fresquinho, e lá em cima é um pouco mais quente, mas
tem o recurso de abrir né?
Fernando: Ainda bem que em Ribeirão faz frio
poucos dias do ano não é?
Maria: Ainda bem (Risos). Mas é uma casa assim,
sabe? Aí eu fui acostumando. Tanto é que acho que hoje
eu não seria capaz de morar em uma casa tradicional.
Eu acostumei.
Fernando: Certo.
Maria: É, eles falam que essa casa é brutalista, né?
Fernando: Isso, esse é o termo.
Maria: Que é uma arquitetura brutalista. Aí eu
entendi, por que é brutalista mesmo. Você vê essas marcas
no concreto né? Não deixaram tirar nada.
Fernando: E o que você acha disso?
Maria: Eu estou acostumada. Quando eu vi a casa
do Brandão, aquela que eles fizeram alí na Ribeirânia, ele
poliu o concreto né? Eu olhava para a casa deles, por
que éramos muito amigos, frequentávamos muito a casa
deles, e eu ficava apaixonada com aquele concreto
polido. Mas aqui não, é assim e pronto. E o Anderson
achava que devia ficar assim, e não devia mudar.
(N.A.: Nesse momento, a arquiteta Larissa França, que
visitava a casa comigo, entra na conversa)
Fernando: Eu imagino que o tijolo ainda é um
material que dá para se acostumar. Ribeirão, afinal, foi
por alguns anos a cidade do tijolinho (Risos). Muitas casas
eram de tijolos aparentes. Mas e o concreto? Foi difícil para
você, ter um teto de concreto, uma viga de concreto?
Larissa França: Por que você morava em um

apartamento que, provavelmente, devia ser todo
branquinho por dentro.
Maria: Não. A única coisa era o ruído. E o quarto,
quando eu vim para cá, e visitei a casa já quase no final
da construção, eu falei para o Joaquim que eu não ia
aguentar ficar nesse quartinho. Por que os quartos são
todos pequenos.
Larissa: Pequenos?
Maria: Quando mudamos para cá, meus filhos eram
muito pequenos. Minha filha Renata, é de 1969, então eu
chegava aqui com ela e falava “olha o buracão, não
pode”, sabe? A gente tinha essa preocupação. Mas o
Joaquim falava “ah, mas eles vão crescer”. E os quartos
deles ficavam lá na frente, e dormíamos no quarto voltado
para o fundo. Ficávamos preocupados de deixar eles
sozinhos (Risos).
Fernando: Preocupação natural de mãe.
Maria: E o Joaquim me disse que eles iriam fazer
uma porta, que quando aberta, eu teria a casa como
meu quarto. E foi o que aconteceu realmente. Tem uma
porta que corre no teto, então ali é uma biblioteca e ali
o quarto. Então quando eu abro a porta, é a casa inteira
que fica. Então isso foi uma coisa que foi boa pra mim né?
Não me senti sufocada. Vamos acostumando.
Fernando: É uma arquitetura que demanda uma
outra maneira de viver.
Maria: O meu sogro, ele achava que era eu quem
queria fazer a casa, e ele era contra (Risos). Ficava
tentando convencer o Anderson que a ideia não era boa.
E quando a casa ganhou prêmio, ele trazia as pessoas
para vir ver a casa (Risos). Ela ganhou prêmio na Domus
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né? A Revista Italiana. E foi publicada duas vezes na Revista
Casa Cláudia. Gosto muito dos jardins internos daqui, eles
crescem bastante. Da cozinha você vê o jardim.
Larissa: Gostoso né?
Fernando: É, poderia ser diferente né? Por causa
das empenas laterais cegas.
Maria: É, e tem esse vão livre né? Grande esse vão
livre.
Fernando: É uma arquitetura que é muito criticada
por ser uma “arquitetura de arquitetos”. Que só arquitetos
gostam.
Maria: Eu adoro essa casa. Eles ganharam prêmios
com essa casa.

9.1.5
Entrevista: Maurício Marcondes
Local: Residência Maurício Marcondes, Jardim Sumaré,
Ribeirão Preto
Data: 17/11/2013
Maurício Marcondes: Ele fez nossa sede também.
Só que ele morreu antes de ela ficar pronta.
Fernando Gobbo: Ah sim, a Drogacenter?
Maurício: A Drogacenter.
Fernando: Esse prédio é bem legal também. Eu
passo na frente de vez em quando.
Maurício: Ele fez uns banheiros suspensos. Umas
coisas espetaculares.
Fernando: Essa casa sua, tem muita gente que não
presta atenção quando passa de carro. Ela fica um pouco
escondida dos olhares, apesar de ser completamente
aberta. Mas a casa que mais me chamava a atenção
aqui na região, era aquela que ficava na esquina da
Avenida Itatiaia e da Avenida Independência, que foi
demolida e virou um banco. Essa casa (N.A.: Residência
Teresa Risso) já existia quando você construiu sua casa?
Maurício: Olha, agora você me pegou viu. Eu não
sei se foi antes ou depois viu. Mas foi por alí.
Fernando: Bom, essa casa era impressionante, ela
era linda. Por que? Por que não tinha muros nem portões.
Essas coisas me deixavam muito pensativo. Depois de
me formar na faculdade, trabalhei um tempo em um
escritório aqui perto, na Rua Sete de Setembro. Então
sempre passava por aqui. Doeu meu coração quando vi
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essa casa sendo demolida para se tornar um banco. Fiquei
triste por que nunca havia pensado sequer em fotografar
aquela casa! Nunca poderia fotografar aquela casa,
entrar nela, descobrir ela, saber mais sobre a história dela.
E fiquei ainda mais triste quando percebi que, na verdade,
não iriam demolir ela por completo, e aproveitariam um
pedaço dela para a nova agência bancária. (Risos)
Maurício: É verdade. (Risos)
Fernando: Nessa época, começou a se construir na
minha cabeça... que esse patrimônio arquitetônico, que
muitas pessoas não enxergam como patrimônio, essas
casas das décadas de 1950, 1960, estão desaparecendo.
Basta prestar atenção ao próprio bairro aqui, o Jardim
Sumaré, a maioria das casas já se foi. São demolidas,
reformadas, transformadas em lojas.
Maurício: É verdade.
Fernando: Foi nessa época que percebi sua casa.
Já havia visto ela diversas vezes, mas não tinha dado a
devida atenção. Um dia indo trabalhar, passei e percebi
as abóbadas catalãs. Na época, andava lendo muito
sobre os projetos do Corbusier, principalmente seus
projetos mais tardios, e foi o Corbusier que começou com
essa coisa das abóbadas né.
Maurício: Foi ele né?
Fernando: Foi o Corbusier. Achei incrível que tão
próximo de mim estava uma casa com o mesmo princípio
construtivo. Então fui atrás de descobrir mais sobre a
casa. Conversei com alguns professores meus, e eles
me disseram: “Olha, essa casa é projeto do Barretinho e
do Segnini, dois arquitetos importantes e queridos aqui
em Ribeirão”. Descobri depois que o Barretinho já havia

falecido, mas que o Segnini dava aulas na FAU ainda.
Procurei na internet alguma informação sobre eles, e
não se encontra absolutamente nada. Não havia nada
sobre sua casa. No entanto, encontrei o e-mail do Segnini.
Mandei um e-mail para ele. Ele foi muito solícito, gosta
muito de conversar sobre a obra dele.
Maurício: Ele é demais mesmo.
Fernando: Ele sabe bem que essa obra é muito
especial. Trocamos alguns e-mails, e ficou nisso. Quando
resolvi fazer mestrado, decidi fazer na FAU. Para minha
pesquisa acabou sendo muito bom, já que a pósgraduação da FAU não é na cidade universitária da USP,
mas no antigo edifício da Faculdade de Arquitetura, na
Vila Penteado, no bairro Higienópolis, praticamente ao
lado do Mackenzie. Minha proposta de pesquisa, é fazer
um levantamento das casas projetadas por arquitetos
em Ribeirão Preto. E por que começar o levantamento
em 1950? Por que foi no começo dessa década que se
formaram os primeiros arquitetos e urbanistas, nas primeiras
turmas de Arquitetura das faculdades Mackenzie e USP, já
separados do curso de engenharia. Por conta disso, os
primeiros arquitetos vieram a Ribeirão Preto nessa época.
Maurício: Eu não sabia de tudo isso não.
Fernando: Por que foi nessa época que vieram o
Ijair Cunha e o Cássio Pinheiro Gonçalves. Que são os dois
primeiros arquitetos de Ribeirão Preto.
Maurício: Foi com o Cássio e o Ijair, que construí
minha primeira casa aqui em Ribeirão.
Fernando: Então, essa é uma das coisas que gostaria
de te perguntar.
Maurício: Foi aqui na Rua Júlio Prestes com a Rua
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São José. Era tudo mato aí né?
Fernando: Sim.
Maurício: Era uma casa magnífica! O terreno era
em declive, então eles construíram no nível da rua os
dormitórios, e a casa abaixo. Toda com blindéx. Uma
casa linda.
Fernando: Ela existe ainda?
Maurício: Existe!
Fernando: É mesmo?
Maurício: Sim! É...ta meia...
Fernando: Mexida?
Maurício: Mexida não, externamente está igual.
Internamente eu não sei né.
Fernando: Eu vou conferir.
Maurício: Mas você falou certo viu. O Ijair e o Cássio,
realmente eles eram arquitetos, não eram engenheiros.
Fernando: O Segnini já havia me falado que você
tinha construído sua primeira casa com eles. E o Cássio
me disse também, que foi ele quem projetou sua casa.
Só que depois, quando você ia fazer sua nova casa, essa
em que estamos, o Segnini e o Barretinho te telefonaram,
perguntando se eles não poderiam fazer. Não foi isso?
Maurício: Sim, foi mais ou menos isso que aconteceu
sim. Acabamos decidindo fazer com o Joaquim e o Chico
(N.A.: Joaquim Barretto, o Barretinho, e Francisco Segnini,
o Chico). Teve também um outro arquiteto de São Paulo,
que era meio parente da minha cunhada, chamava José
Carlos Anequini. Ele já morreu. Então, família e não sei o
que, antes do Joaquim, ele acabou fazendo o projeto.
Cheguei até a pagar para ele. Mas decidi não construir
esse projeto... era um arroz e feijão. (Risos)

Fernando: Entendi. (Risos)
Maurício: Na ocasião, eu chamei de um “projeto
medíocre”. Falei que não era isso que eu queria não.
Aí, quando falei com o Joaquim, eu tinha confiança
absoluta nele. Então o Joaquim me disse, na época:
“Olha, a sua casa, modéstia a parte, é perfeita!” Eu falei:
“Não diga Joaquim? Por que, como você chegou a essa
conclusão?”. Por que ele não era de contar papo né? E
ele me falou que poderia considerar a casa perfeita, por
que o projeto ficou exposto lá com os professores. (Risos) E
os professores todos, passou por dez professores criticando
a obra. (Risos) Só o Joaquim mesmo!
Fernando: Ele mostrou na faculdade então? (Risos)
Maurício: Olha, essa obra aqui, realmente, para
construir precisa ter um pouco de pachorra. E eu gosto
de arquitetura, sempre gostei. Aliás, gosto, mas não tenho
gosto. Por que, olha, a mão de obra para fazer uma casa
dessa é muito grande. Mas é muito grande! Tanto é, que
eu parei a obra um ano.
Fernando: Ah é?
Maurício: Eu toquei a obra um ano. Aí tive que parar
um pouco, não aguentava mais. E o Chico e o Joaquim
concordaram. Eu tinha que recuperar o fôlego. Por que?
Começa que essa casa, para ser construída, tem que ser
feita primeiro inteirinha de madeira.
Fernando: Pois é. As fôrmas de madeira né?
Maurício: Foram...uns dez caminhões de madeira!
Coisa absurda. Tem que fazer os pilares, e não sei mais o
que. E depois de pronta, aí pega madeira e faz por cima.
Parecia coisa de chinês! (Risos) Esse “rego” aí nos tijolos,
é um baguetinho de madeira, com uns toquinhos pra
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acertar a largura das coisas, pra só depois por o tijolo.
Fernando: Muito artesanal não é?
Maurício: Totalmente! Aí colocava o tijolo, colocava
a argamassa. Quando tirava a fôrma e os baguetinhos,
Ficava assim, como está. Só lixava um pouquinho. Esse
concreto aí (N.A.: se referindo às vigas) não foi sequer
lixado.
Fernando: Concreto aparente mesmo.
Maurício: Eu cheguei a falar na época com o Chico
e o Joaquim. Eles falaram que não! Que tinha que deixar
desse jeito o concreto. Que se colocasse algo por cima,
perderia o valor. Agora... infelizmente isso vai ser demolido
um dia, não é?
Fernando: Eu vou fazer de tudo para que não!
(Risos)
Maurício: Avenida Itatiaia, só comércio...
Fernando: Bom, pode até virar comércio, mudar o
uso, mas mantendo as características originais! Essa casa,
Maurício, deveria ser tombada.
Maurício: É.
Fernando: Uma das casas do Segnini e do Barretto
está em processo de tombamento. Aquela da Rua Nélio
Guimarães, do Anderson Gattás.
Maurício: Sei, aquela mais aqui em cima né?
Fernando: Ela vai ser tombada. Quando ela for
tombada, ela não poderá mais ser demolida. O que é
duro de ver, muitas vezes, nem é a casa sendo tombada. É
quando reformam e transformam a casa completamente,
desfigurando a arquitetura original. Como aquela casa
deles também na Ribeirânia, inteira de concreto (N.A.:
Segunda Residência Luís Bueno Brandão). Você acha que

precisava ter pintado o concreto?
Maurício: Estupidez maior né? Na des-fôrma dessa
casa, até teve alguns lugares em que o concreto ficou
machucado. Eu falei para eles, para o Chico e o Joaquim...
e eles “não não!” (Risos) “deixa assim!”.
Fernando: Nada? (Risos)
Maurício: Deixa machucado. E eu “não diga?”.
Entendi que se mexesse, não seria mais original.
Fernando: É, mas é isso mesmo. A geração deles
aprendeu assim, a projetar dessa maneira.
Maurício: É. Você quer ver a casa, vem comigo.
Olha esse piso, vou reformar ele, vai ficar bom! Esse piso
aqui já tem quarenta e tantos anos.
Fernando: Muito bonito.
Maurício: Ta vendo, essas falhas assim no concreto,
eles me disseram pra não mexer em nada.
Fernando: E o Segnini fala isso ainda?
Maurício: Fala. Ele esteve aqui na casa
recentemente né? Me aconselhou a reformar esse piso, e
dar uma geral externa também. Lixar o concreto e passar
um selante sem brilho. Essa parte externa aqui, o Joaquim
fez posteriormente. Inicialmente, a casa terminava aqui.
Fernando: Sim, li mesmo a respeito. A casa ocupava
esse lote inteiro né?
Maurício: Isso, depois eu comprei esse lote ao lado,
e fiz uma lavanderia e área de lazer. Projeto do Joaquim.
Fernando: Acho muito interessante essa varanda
com esses pilares. E tem essa caricatura aqui, aquela
escultura do modulór, do Corbusier.
Maurício: Aquilo alí, meu filho queria um lugar para
treinar boxe. Falei para o Joaquim, e ele me mandou um
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desenho de onde poderia pendurar o saco de pancadas.
Então ele fez aquela escultura alí. É uma obra de arte.
Fernando: É Maurício, isso daí é o modulór do
Corbusier. Só por isso, essa casa deveria ser tombada.
(Risos) Esses tijolos, eles usaram muito nos projetos deles
também.
Maurício: É, na nossa sede, na Drogacenter. O
prédio é inteiro de tijolos aparentes. E me lembrou que o
Joaquim falou: “essa sede, vai ficar bonita daqui uns vinte
anos, quando esses tijolos estiverem envelhecidos” (Risos)
Só o Joaquim mesmo!
Fernando: Esses pilares são muito legais, não é? É
muito bonito, por que ele mostra que o esforço estrutural
fica só nessa ponta. (N.A.: a forma dos pilares de concreto
são similares aos da Residência Mário Masetti, de Paulo
Mendes da Rocha)
Maurício: É uma delicadeza né? Antigamente,
nesse pedaço aqui, havia um sub-solo, com o quarto do
jardineiro, um banheiro, uma escada que descia.
Fernando: É mesmo?
Maurício: Em cima era uma floreira. Era redondo,
com uma escada curva.
Fernando: Sabe o que me deixa impressionado?
Você, na década de 1960, deixar que eles tivessem essa
liberdade.
Maurício: Ah, eu vibrava! Sempre gostei de
Arquitetura.
Fernando: Se a primeira casa sua, foi projetada pelo
Ijair e pelo Cássio, sinal que você já tinha uma direção.
Maurício: Eu nunca pendurei um quadro sem um
arquiteto acompanhando. Quando a casa ficou pronta,

eu tinha umas cinquenta telas. Aí eu chamei o Joaquim e
o Chico, para escolherem quais eram boas, e onde iriam
colocar. O que sobrou, pediram para eu levar lá para a
Drogacenter, e fazer uma galeria lá. Eu acho assim: “cada
macaco no seu galho”, não é?
Fernando: Sabe que assim, na minha pesquisa fica
claro que a qualidade dos profissionais decaiu demais. E aí
vem alguns colegas e detonam essas casas antigas. Essa
casa onde hoje é aquela loja de pisos, aqui no quarteirão
seguinte, projeto deles também. Arrebentaram com o
projeto original.
Maurício: Sim, é verdade. Bom fica a vontade viu.
Fernando: Gostaria de tirar algumas fotos agora.
Maurício: Fique à vontade.
Fernando: Muito obrigado pela conversa.
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9.1.6

outras aqui eu já tenho o material completo. Já fui à
prefeitura e consegui os desenhos, digitalizei.
Rita: Deixa eu ver também as que você ainda não
conseguiu, por que as vezes posso ter algo.
Fernando: Essas são as que ficaram agora, mas
tinham muitas outras. Algumas tirei do trabalho por que
são da década de 1980, algumas outras não encontrei
absolutamente nada. Vou dar uma aproximada para
você ver melhor as casas.
Rita: E você separou por arquiteto, ou por ano?
Fernando: Ordem cronológica.
Rita: Essa primeira é maravilhosa! (N.A.: se referindo
à 1a Residência José Penteado, 1955).
Fernando: Eu nem sabia que essa casa existia Rita.
Larissa França: Essa casa é maravilhosa!
Rita: Ela foi demolida né...e pra virar...nada!
Larissa: Pra virar um estacionamento! Estou
inconformada com essa história.
Fernando: Eu falei com o Valter Félix, que é do TFG
dele essa foto né?
Rita: Ah sim.
Fernando: Ele me emprestou o TFG dele e eu
digitalizei as fotos.
Rita: Legal. Dessa casa, eu tenho algumas fotos
em slide, que eu fiz lá quando a casa estava fechada. Eu
entrei na casa e fiz algumas fotos. Dá para transformar o
slide em foto. Não fica tão bom, mas dá.
Fernando: Legal Rita. Antes dessa casa, de 1955,
tem algumas casas que eu cheguei a fotografar. Tem
uma, que é aquela que fica na Rua João Penteado com
a Av. Santa Luzia, que é uma casa que tem um salão de

Entrevista: Rita Fantini
Local: Escritório, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto
Data: 18/08/2016
Fernando Gobbo: Rita, vou te mostrar o que eu tenho
do levantamento até o momento. Essas são as casas que
estou pensando em considerar no trabalho. No momento
estou escrevendo a dissertação, e tenho tentado chegar
em um recorte e organização mais afinado. Fotografei
muitas casas aqui no Alto da Boa Vista, Jardim Sumaré,
algumas no Jardim Recreio, Ribeirânia e Jardim América.
Essas que estou te mostrando são as que tenho todo
o material já, fotos, informações e desenhos. As que
estão pintadas no esquema são as que ainda faltam os
desenhos. Essa em amarelo é a Casa das Paineiras (N.A.:
Residência Costa Couto, 1959), do Ijair Cunha e do Cássio
Pinheiro Gonçalves. Essa casa não tem informações na
arquivo da Prefeitura. Apenas a filha do Ijair, a Marta
Cunha, tem informações a respeito.
Rita Fantini: Eu tenho um esquema. Talvez eu tenha
esse esquema. O pai, o Ijair, fez à mão, um esquema, e
ela tinha alguns desenhinhos, uma planta, mas um pouco
ruim. Mas dá, é algum material. Eu vou ver se tenho, por
que eu tinha uma cópia completa do trabalho dela. Nos
empréstimos, às vezes alguém falava: “ah, me empresta
a folha de tal projeto?” e aí eu desmontei o trabalho, e
perdi algumas folhas. Preciso ver, mas provavelmente eu
tenho essa planta aí.
Fernando: Eu com certeza vou querer. Todas essas
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festas. Que é maravilhosa né?
Rita: Sei.
Fernando: Que é de 1954 o projeto. Que é do...
Rita: Eu não sei de quem é não...
Fernando: Bom, na prefeitura consta como sendo
de um engenheiro chamado Gutemberg Lolato.
Rita: Não conheço.
Fernando: Mas não dá pra ter certeza né? Por que
tem alguns nomes que quando você começa a pesquisar
descobre que o sujeito sequer era de fato um engenheiro,
mas um desenhista, ou algo do tipo.
Rita: E não tem uma anterior a essa? Que é aquela
casa da esquina da... também toda reformada...mas eu
tenho fotos. Ela era um cubo assim, com uns rasgos de
veneziana de concreto.
Fernando: Nossa, não sei de qual você está falando.
Rita: Essa que estou te falando é do Ijair Cunha
também. Eu precisava verificar a data dela...talvez ela
seja anterior a essa de 1955.
Fernando: Olha Rita, do Ijair, o que eu sei, dessas
casas que não existem mais, reformadas, demolidas, é
por causa das suas fotos, de uma menina que fez um TFG,
lá na Faculdade Moura Lacerda. Teve até uma, que eu
fiquei triste até. Uma casa na Av. Nove de Julho, que hoje
é uma escola de inglês. Essa casa era de 1966, ela era de
concreto e tijolo...
Rita: Sei!
Fernando: Só que na Prefeitura não tem a planta...
tem apenas uma planta de edícula...projeto do Ijair e do
Cássio...
Rita: É, essa eu também não tenho os desenhos.

Fernando: Bom...enfim, continuando. Peguei essa
daqui também do Soutello (N.A.: Residência Garcia Leal,
1956). Apesar de ser uma casa com uma linguagem
arquitetônica até comum, telhado aparente e tal, tem
uma implantação super interessante.
Rita: Certo.
Fernando: Essa próxima fica na Rua Tibiriçá.
Rita: Essa eu sei.
Fernando: É do Hélio Fóz Jordão.
Rita: É lindinha hein?
Fernando: O Hélio tem uma obra incrível.
Impressionante. A Larissa fala, que dava pra fazer um
mestrado apenas sobre a obra dele.
Larissa: E como dá!
Rita: Também acho.
Fernando: Essa casa é incrível, pensar que em 1956...
uma volumetria pura assim. E o Hélio era engenheiro né?
Então abre uma baita discussão. Daria para fazer um
trabalho bacana sobre a obra dele. E se você ver as
plantas dele Rita...tem até a paginação...muito bonito.
Aí tem essa daqui, de 1957, que a foto é sua né? (N.A.:
Residência Affonso Oranges, 1957).
Rita: Ah é? (risos)
Fernando: Sim (risos). É uma foto minha de uma foto
sua. Eu tentei entrar em contato com a garota que tem
essas fotos, do TFG do Moura Lacerda. Mas infelizmente
ela não tem mais as fotos.
Rita: Talvez eu tenha também em slides.
Fernando: Por que essa daqui é uma judiação
também o que fizeram né? Ainda que não reformaram
ela tanto assim, só pintaram.
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Rita: Essa casa é interessante também a maneira
como está implantada no terreno. Os desníveis que ela
tem dentro, meios-níveis. É bem bonita.
Fernando: Sim.
Rita: Essa eu tenho foto mais antiga (N.A.: apontando
para a Residência Nagib Domingos, 1957).
Fernando: Me fala uma coisa, essa casa tinha uma
rampa, ou uma escada na lateral da empena?
Rita: Não me lembro.
Fernando: Na planta de prefeitura tinha uma
espécie de escada/rampa helicoidal linda, mas não sei
se foi executada.
Rita: Eu não me lembro. Acho que não foi executada
não.
Fernando: Existe essa questão também né? Muitas
vezes eu pego a planta na prefeitura e não tem nada
a ver com o que foi executado. Teve um caso, de uma
casa muito bonita na Ribeirânia. Grandes vãos, elementos
vazados, concreto aparente, apontando nos registros
como sendo um projeto da década de 1970. Quando
peguei a planta na prefeitura era um desenho de uma
casinha simples, com telhado de quatro águas.
Rita: Que interessante.
Fernandi: Você conhece o Arquigrafia Rita?
Rita: Não.
Fernando: É um site da USP, em que eles disponibilizam
o acervo de fotos de arquitetura da FAU.
Rita: Eu fiquei mesmo sabendo que eles estavam
digitalizando, mas não sabia do site.
Fernando: Essa daqui eu acho linda também (N.A.:
Residência Virgilio Mantovani, 1975).

Rita: Nossa, essa é linda também, tem um espaço
né?
Fernando: E você já viu a planta dessa casa?
Rita: Já (risos).
Fernando: Rita, é surreal! (risos)
Rita: Pois é.
Fernando: Essa daqui olha, fica no bairro Santa Cruz
(N.A.: Residência Luciano Crotti, 1975).
Rita: Essa...?
Fernando: Essa casa é muito grande, do arquiteto
José Alberto Soares, de Mococa. É inteira de concreto e
tijolo também.
Rita: Essa não conheço. E aquela que fica na Av.
Santa Luzia, do lado da casa do Ijair e do Cássio, que foi
escritório do Barillari (N.A.: Residência Santa Luzia, 1962)?
Aquela que tem uma treliça de madeira na frente?
Fernando: Então, aquela não encontrei registros na
Prefeitura...
Rita: Nossa, aquela é tão bonita...não sei como é
dentro, mas é um projeto bonito.
Fernando: Aquela casa é projeto do Henrique Pupo.
Rita: Ah é? Nossa, acho aquela casa chiquérrima!
Fernando: É mesmo. Infelizmente não tem na
Prefeitura...
Rita: Ah essa é muito legal! (N.A.: apontando para a
a
3 Residência José Penteado, 1976).
Fernando: É projeto do Zanettini.
Rita: Essa você já tem planta?
Fernando: Já sim.
Rita: Por que tenho um aluno que conseguiu tudo
sobre essa casa.
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Fernando: Essa daqui olha, é aquela né? (N.A.:
apontando para fora, da janela do escritório dava para
ver a Residência Benedito Moreira, 1976).
Rita: Ah sim, essa com a caixa d água.
Fernando: Isso. Essa casa foi uma descoberta
interessante viu Rita. Essa eu fui à prefeitura, e nos papeis,
de quem era a autoria do projeto? Francisco Segnini e
Joaquim Barretto.
Rita: Hum!?
Fernando: Pensei, nossa que legal encontrei mais
uma casa dos dois. Então enviei um e-mail ao Segnini,
perguntando sobre a casa. E ele me respondeu que não,
que o projeto, na verdade, não era deles. Que era o
seguinte: o projeto era de um arquiteto chamado Pedro
Moreira Ribeiro, que era estagiário no escritório deles,
Segnini e Barretto, em São Paulo. E como o Pedro não
tinha registro aqui, eles assinaram o projeto na prefeitura
para ele!
Rita: Olha só!
Larissa: Que sensacional né?
Rita: Ah gente!
Fernando: Essa casa Rita, é o seguinte: sabe a casa
do Gattás? (N.A.: Residência Anderson Gattás, 1970)
Rita: Sei.
Fernando: A casa do Gattás, você olha por fora
e ela parece gigantesca. Quando você entra nela,
percebe que ela não é tão grande assim. Já essa, do
Pedro, é o contrário: você olha da rua e pensa ser uma
casa pequena. No entanto, quando você entra...
Larissa: É surreal.
Rita: Jura?

Fernando: É surreal.
Larissa: A casa tem uma planta em forma de oito.
Tem dois pátios nas bordas.
Fernando: Nas bordas tem uns pátios, com uns
pergoladões de fora a fora...
Rita: Gente!
Fernando: E o proprietário atual está reformando
a casa. Ele cuida muito bem dela, entende que é
importante conservar. A única coisa que ele mudou, foi
que revestiu o teto, antes de lajotas aparente, de gesso. A
casa é incrível. Tem um sub-solo pequeno, com garagem,
aí você sobe uma escada helicoidal de concreto, chega
em um rasgo redondo no térreo, próximo também a um
jardim, que junto com a escada forma um oito, por que a
casa é torcida, como um oito.
Larissa: É bonito demais. Sabe quando você
percebe que o projeto é muito maduro? E claramente
tem muita influência da obra do Segnini e do Barretto.
Fernando: Sim, tem vidro fixo, com ventilação por
venezianas.
Rita: Nossa, e essa casa é tão discreta né?
Fernando: Sim. Continuando (risos).
Rita: Sim (risos), é que é tão bom conversar sobre a
arquitetura de Ribeirão né?
Fernando: Sim (risos).
Rita: E essa?
Fernando: Essa fica no Jardim Recreio (N.A.:
Residência Armando Piovesan). Olha, no Jardim Recreio,
tem tantas casas interessantes! Mas a maioria não tem
nada na prefeitura...
Rita: É? Não tem muitas plantas?
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Fernando: Não. Nem informações gerais, muitas

na década de 1980. E essa pesquisa se propõe a terminar
justamente no ano de 1980. E eu resolvi não pegar as
casas a partir de 1980, por que já começa a obra deles, e
é muito distinto.
Rita: É, muda muito viu!
Fernando: A obra do Manoel Garcia chega a ser
outra linguagem já, entrando em um barroquismo. Tem a
obra também do seu ex-chefe, o Roberto Scatena.
Rita: Sim, outro lance. Pós-modernismo.
Fernando: Então resolvi parar em 1980.
Rita: Fez bem, é outro momento realmente. Inclusive
quando começa a escola de arquitetura aqui né?
Fernando: Exatamente, no Moura Lacerda. Do
Barillari eu fotografei essa daqui (N.A.: Residência Henrique
Tavares).
Rita: Isso.
Fernando: Bom Rita, esse é o levantamento que
tenho até o momento.
Rita: Material muito bom Fernando.
Fernando: Tudo isso que você viu, e que não está
marcado, são as casas que já tenho todas as informações
para o levantamento. O que você tiver, do Ijair e do
Cássio... por que sei que tem mais coisas deles.
Rita: Tem.
Fernando: Por que infelizmente o Jardim Sumaré...
demoliram e reformaram muitas casas...
Rita: sim...
Fernando: Olha Rita, se eu tivesse um DeLorean que
viaja no tempo...
Rita: (risos)
Fernando: ...a primeira data que eu iria é 1970! E

vezes.
Rita: Nossa, tem cada uma naquela avenida
principal de entrada alí. Tem uma da esquina que é linda!
Tem um jardim assim...
Larissa: Ai, sim! Amamos essa! Que tem uns elementos
vazados né?
Rita: Isso!
Fernando: Essa é uma das que não tem
absolutamente nada na prefeitura...
Rita: Ah...
Fernando: Eu suspeito que essa casa seja do Hélio
Fóz Jordão.
Rita: Eu acho que ela tem carinha de Hélio também.
Fernando: Por que foi o Hélio quem fez o projeto do
bairro Jardim Recreio, a família dele foi uma das primeiras
a se estabelecer ali, ele fez o projeto do Hotel Umuarama
lá. Então quando você olha uma casa como aquela, só
pode ser dele.
Rita: Eu também acho. Mas vai tentando...
Fernand: Sim. De acordo com a prefeitura, não
existe o projeto lá provavelmente por que ele deve
ser anterior ao ano de 1966, quando passou a valer a
obrigatoriedade de aprovação...
Rita: Hum... estranho. No Jardim Recreio tem umas
casas do Barillari também que são muito legais viu. Umas
meio brutalistas.
Larissa: Eu conheço uma só dele lá...
Rita: Se não me engano tem duas dele lá.
Fernando: O problema do Barillari, do Manoel
Garcia, é que a obra deles começou mesmo para valer
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ia ficar andando aqui nesse bairro tirando fotos de tudo!
(risos)
Larissa: Ai também queria viu (risos).
Rita: É (risos). Podia ter né, um aplicativo que ao invés
de caçarmos Pokémon, caçarmos arquitetura antiga?
Larissa: Podia!
Rita: Fernando, Eu vou te ajudar. Preciso ir ao
escritório e separar as fotos que tenho. Slides...tenho muito
material em slides.
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9.2 - Desenhos e fotografias: trinta e três casas
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1a Residência José Penteado
Ijair Cunha (1955)

306

Residência Santa Luzia
Gonçalves e Cunha (1962)

326

Residência Fernando Mele
Hélio Fóz Jordão (1956)

308

Residência Mario Fiorette
Gonçalves e Cunha (1963)

330

Residência Garcia Leal
Manoel Carlos Gomes de Soutello (1956)

310

Residência Teresa Risso
Hélio Fóz Jordão (1963)

332

Residência Affonso Oranges
Gonçalves e Cunha (1957)

312

Residência Maurício Marcondes
Segnini e Barretto (1966)

336

314

Residência Sérgio Ferreira
Martinez Corrêa e Tresca (1966)

338

316

1a Residência Luiz Bueno Brandão
Segnini e Barretto (1967)

342

Residência Costa Couto
Gonçalves e Cunha (1959)

318

Residência Manildo Fávero
Segnini e Barretto (1968)

344

Residência Luiz Stupello
Jorge Fagnani de Mattos (1960)

320

Residência Carlos Consoni
Carlos Consoni (1969)

346

Residência Jece Ferreira
Henrique Pupo (1961)

322

Residência Egydio dos Santos
Victor Collin Ferreira (1969)

348
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2a Residência José Penteado
Carlos Bratke (1970)

350

Residência Nagib Domingos
Hélio Fóz Jordão (1957)
Residência José Borges
Hélio Fóz Jordão (1959)

Residência Roxo Guimarães
Henrique Pupo (1962)

304

Residência Anderson Gattás
Segnini e Barretto (1970)

352

Residência Antonio Paro
Victor Collin Ferreira (1976)

380

Residência Leontino Balbo
Orlando Barbosa (1970)

356

Residência Henrique Tavares
Luis César Barillari (1980)

382

Residência Orlando Barbosa
Orlando Barbosa (1971)

360

Residência Ricardo Guaraldo
Antenor Tadeu Bertarelli (1980)

384

Residência Nelson Nogueira
José Alberto Soares (1973)

362

2a Residência Luiz Bueno Brandão
Segnini e Barretto (1974)

364

Residência Hugo Albernaz
Soave e Barbosa (1974)

368

Residência Virgilio Mantovani
Grupo Novo (1975)

370

3a Residência José Penteado
Siegbert Zanettini (1976)

372

Residência Armando Piovesan
José Carlos Martins (1976)

374

Residência Benedito Moreira
Pedro Moreira Ribeiro (1976)

376
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1a Residência José Penteado (1955)
Arquiteto Ijair Cunha

Imagem 227: Fotografias
da 1 a Residência José
Penteado. Fonte: acervo
do arquiteto Valter Luiz
Secco Felix (1987).

Imagem 228: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da 1a Residência José
Penteado. Fonte: Secretaria do Planejamento.

306

Imagem 229: Prancha de
a p ro v a ç ã o d e p ro j e t o
arquitetônico da Secretaria
do Planejamento de Ribeirão
Preto referente à 1a Residência
José Penteado. Fonte:
Secretaria do Planejamento.

307

Residência Fernando Mele (1956)
Engenheiro Hélio Fóz Jordão

Imagem 230: Vista da rua da Residência Fernando Mele. Fonte: acervo do
autor (01/2017).

Imagem 231: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Fernando
Mele. Fonte: Secretaria do Planejamento.

308

Imagem 232: Prancha
de aprovação de
projeto arquitetônico
da Secretaria do
Planejamento de
Ribeirão Preto referente
à Residência Fernando
Mele. Fonte: Secretaria
do Planejamento.
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Residência Garcia Leal (1956)
Arquiteto Manoel Carlos Gomes de Soutello

Imagem 233: Fotografia da Residência Garcia Leal. Fonte: acervo do arquiteto
Valter Luiz Secco Felix (1987).

Imagem 234: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Garcia
Leal. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 235: Prancha de
a p ro v a ç ã o d e p ro j e t o
arquitetônico da Secretaria
do Planejamento de Ribeirão
Preto referente à Residência
Garcia Leal. Fonte: Secretaria
do Planejamento.
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Residência Affonso Oranges (1957)
Gonçalves e Cunha Arquitetos

Imagem 236: Vista da
calçada da Residência
Affonso Oranges.
Fonte: acervo do autor
(08/2015).

Imagem 237: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Affonso
Oranges. Fonte: Secretaria do Planejamento.

312

Imagem 238: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Affonso Oranges. Fonte: Secretaria do Planejamento.

313

Residência Nagib Domingos (1957)
Engenheiro Hélio Fóz Jordão

Imagem 239: Vista da calçada da Residência Nagib Domingos. Fonte: acervo
do autor (01/2017).

Imagem 240: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Nagib
Domingos. Fonte: Secretaria do Planejamento.

314

Imagem 241: Prancha de
a p ro v a ç ã o d e p ro j e t o
arquitetônico da Secretaria
do Planejamento de Ribeirão
Preto referente à Residência
Nagib Domingos. Fonte:
Secretaria do Planejamento.

315

Residência José Borges (1959)
Engenheiro Hélio Fóz Jordão

Imagem 242: Vista da calçada da Residência José Borges. Fonte: acervo do
autor (08/2013).

Imagem 243: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência José Borges.
Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 244: Prancha
de aprovação de
projeto arquitetônico
da Secretaria do
Planejamento de
Ribeirão Preto referente
à Residência José
Borges. Fonte: Secretaria
do Planejamento.

317

Residência Costa Couto (1959)
Gonçalves e Cunha Arquitetos

Imagem 245: Página do TFG da arquiteta Marta Cunha, sobre a Residência Costa
Couto. Nenhuma informação sobre essa casa foi encontrada na Prefeitura.
Fonte: acervo da arquiteta Marta Cunha.

Imagem 246: Planta da Residência Costa Couto, redesenhada pela arquiteta
Marta Cunha. Fonte: acervo da arquiteta Marta Cunha.
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Imagem 247: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Costa Couto. Fonte: Acervo da arquiteta Marta Cunha.

319

Residência Luiz Stupello (1960)
Engenheiro Jorge Fagnani de Mattos

Imagem 248: Vista da calçada da Residência Luiz Stupello. Fonte: acervo do
autor (11/2013).

Imagem 249: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Luiz Stupello.
Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 250: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Luiz Stupello. Fonte: Secretaria do Planejamento.

321

Residência Jece Ferreira (1961)
Engenheiro Henrique Pupo

Imagem 251: Vista da calçada da Residência Jece Ferreira. Fonte: acervo do
autor (06/2016).

Imagem 252: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Jece Ferreira.
Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 253: Prancha
de aprovação de
projeto arquitetônico
da Secretaria do
Planejamento
de Ribeirão Preto
referente à Residência
Jece Ferreira. Fonte:
Secretaria
do
Planejamento.

323

Residência Roxo Guimarães (1962)
Engenheiro Henrique Pupo

Imagem 254: Vista da calçada da Residência Roxo Guimarães. Fonte: acervo
do autor (05/2015).

Imagem 255: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Roxo
Guimarães. Fonte: Secretaria do Planejamento.

324

Imagem 256: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Roxo Guimarães. Fonte: Secretaria do Planejamento.

325

Residência Santa Luzia (1962)
Gonçalves e Cunha Arquitetos

Imagem 257: Diversas
fotografias, nas
páginas 326, 327 e
328, da Residência
Santa Luzia. Fonte:
acervo dos arquitetos
Rita Fantini e Onésimo
Carvalho.

326

327

Imagem 258: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Santa Luzia.
Fonte: Secretaria do Planejamento.

328

Imagem 259: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Santa Luzia. Fonte: Secretaria do Planejamento.

329

Residência Mario Fiorette (1963)
Gonçalves e Cunha Arquitetos

Imagem 260: Vista da calçada da Residência Mario Fiorette. Fonte: acervo
do autor (05/2013).

Imagem 261: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Mario
Fiorette. Fonte: Secretaria do Planejamento.

330

Imagem 262: Prancha de
aprovação de projeto
arquitetônico da Secretaria do
Planejamento de Ribeirão Preto
referente à Residência Mario
Fiorette. Fonte: Secretaria do
Planejamento.

331

Residência Teresa Risso (1963)
Engenheiro Hélio Fóz Jordão

Imagem 263: Diversas fotografias, nas páginas 332 e 333, da Residência Teresa
Risso. Fonte: acervo dos arquitetos Rita Fantini e Onésimo Carvalho.
GSPublisherEngine 0.0.100.100

GSPublisherEngine 0.0.100.100

332

Imagem 264: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Teresa
Risso. Fonte: Secretaria do Planejamento.

333

Imagem 265: Prancha 1/2 de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Teresa Risso. Fonte: Secretaria do Planejamento.

334

Imagem 266: Prancha 2/2 de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Teresa Risso. Fonte: Secretaria do Planejamento.

335

Residência Maurício Marcondes (1966)
Segnini e Barretto Arquitetos

Imagem 267: Fotografias da Residência Maurício Marcondes. A área da piscina
foi projetada e construída posteriormente, no início da década de 1980, pelo
arquiteto Joaquim Barretto. Fonte: acervo do autor (11/2013).

336

Imagem 268: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Maurício
Marcondes. Fonte: Secretaria do Planejamento.

Imagem 269: Desenhos arquitetônico da Residência Maurício Marcondes.
Fonte: Acervo do arquiteto Joaquim Barretto, disponível na dissertação de
mestrado de Julio Barretto Gadelha (GADELHA, 2011).

337

Residência Sérgio Ferreira (1966)
Corrêa e Tresca Arquitetos

Imagem 270: Nas páginas 338, 339 e 340, fotografias da Residência Sérgio
Ferreira. Fonte: acervo do autor (02/2015).

338

339

Imagem 271: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Sérgio
Ferreira. Fonte: Secretaria do Planejamento.

340

Imagem 272: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Sérgio Ferreira. Fonte: Secretaria do Planejamento.

341

1a Residência Luiz Bueno Brandão (1967)
Segnini e Barretto Arquitetos

Imagem 273: Fotografia da 1a Residência Luiz Bueno Brandão. Fonte: acervo
do arquiteto Valter Luiz Secco Felix (1987).

Imagem 274: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da 1a Residência Luiz
Bueno Brandão. Fonte: Secretaria do Planejamento.

342

Imagem 275: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente à 1a Residência Luiz Bueno Brandão. Fonte: Secretaria do Planejamento.

343

Residência Manildo Fávero (1968)
Segnini e Barretto Arquitetos

Imagem 276: Residência Manildo Fávero, vista da área de lazer. Fonte: acervo
do autor (08/2014).

Imagem 277: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Manildo
Fávero. Fonte: Secretaria do Planejamento.

344

Imagem 278: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Manildo Fávero. Fonte: Secretaria do Planejamento.

345

Residência Carlos Consoni (1969)
Engenheiro Carlos Consoni

Imagem 279: Vista da rua da Residência Carlos Consoni. Fonte: acervo do
autor (01/2017).

Imagem 280: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Carlos
Consoni. Fonte: Secretaria do Planejamento.

346

Imagem 281: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Carlos Consoni. Fonte: Secretaria do Planejamento.

347

Residência Egydio dos Santos (1969)
Arquiteto Victor Collin Ferreira

Imagem 283: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Egydio
dos Santos. Fonte: Secretaria do Planejamento.

Imagem 282: Imagens do Google Street View da Residência Egydio dos Santos,
antes de sua demolição. Fonte: Google Street View (05/2012).
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Imagem 284: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Egydio dos Santos. Fonte: Secretaria do Planejamento.

349

2a Residência José Penteado (1970)
Arquiteto Carlos Bratke

Imagem 286: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da 2a Residência José
Penteado. Fonte: Secretaria do Planejamento.

Imagem 285: Fotografias da maquete em exposição na 2a Residência José
Penteado. Fonte: Acervo da arquiteta Adriana Fiacadori Esteves (11/2008).
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Imagem 287: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à 2a Residência José Penteado. Fonte: Secretaria do Planejamento.

351

Residência Anderson Gattás (1970)
Segnini e Barretto Arquitetos

Imagem 288: Nas páginas 352, 353 e 354, fotografias da Residência Anderson
Gattás. Fonte: acervo do autor (05/2015).
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353

Imagem 289: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Anderson
Gattás. Fonte: Secretaria do Planejamento.

354

Imagem 290: Desenhos arquitetônico da Residência Anderson Gattás. Fonte:
Acervo do arquiteto Joaquim Barretto, disponível na dissertação de mestrado
de Julio Barretto Gadelha (GADELHA, 2011).

355

Residência Leontino Balbo (1970)
Arquiteto Orlando Barbosa

Imagem 291: Nas páginas 356 e 357, fotografias da Residência Leontino Balbo.
Fonte: acervo do arquiteto Valter Luiz Secco Felix (1987).
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Imagem 292: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Leontino
Balbo. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 293: Prancha
1/2 de aprovação de
projeto arquitetônico
da Secretaria do
Planejamento de
Ribeirão Preto referente
à Residência Leontino
Balbo. Fonte: Secretaria
do Planejamento.
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Imagem 294: Prancha
2/2 de aprovação de
projeto arquitetônico
da Secretaria do
Planejamento
de Ribeirão Preto
referente à Residência
Leontino Balbo.
Fonte: Secretaria do
Planejamento.
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Residência Orlando Barbosa (1971)
Arquiteto Orlando Barbosa

Imagem 295: Vista da rua da Residência Orlando Barbosa. Fonte: acervo do
autor (01/2017).

Imagem 296: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Orlando
Barbosa. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 297: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Orlando Barbosa. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Residência Nelson Nogueira (1973)
Arquiteto José Alberto Soares

Imagem 298: Vista da rua da Residência Nelson Nogueira. Fonte: acervo do
autor (06/2013).

Imagem 299: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Nelson
Nogueira. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 300: Prancha de
aprovação de projeto
arquitetônico da Secretaria
do Planejamento de
Ribeirão Preto referente
à Residência Nelson
Nogueira. Fonte: Secretaria
do Planejamento.
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2a Residência Luiz Bueno Brandão (1974)
Segnini e Barretto Arquitetos

Imagem 301: Nas páginas 364 e 365, fotografias da 2a Residência Luiz Bueno
Brandão. Fonte: acervo dos arquitetos Francisco Segnini e Joaquim Barretto.
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Imagem 302: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da 2a Residência Luiz
Bueno Brandão. Fonte: Secretaria do Planejamento.

365

Imagem 303: Prancha 1/2
de aprovação de projeto
arquitetônico da Secretaria
do Planejamento de
Ribeirão Preto referente à
2a Residência Luiz Bueno
Brandão. Fonte: Secretaria
do Planejamento.

366

Imagem 304: Prancha 2/2
de aprovação de projeto
arquitetônico da Secretaria
do Planejamento de
Ribeirão Preto referente à
2a Residência Luiz Bueno
Brandão. Fonte: Secretaria
do Planejamento.
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Residência Hugo Albernaz (1974)
Soave e Barbosa Arquitetos

Imagem 305: Vista da rua da Residência Hugo Albernaz. Fonte: acervo do
autor (12/2013).

Imagem 306: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Hugo
Albernaz. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 307: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente à Residência Hugo Albernaz. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Residência Virgílio Mantovani (1975)
Grupo Novo

Imagem 308: Fotografias da Residência Virgílio Mantovani. Fonte: acervo do
arquiteto Ésio Glacy, disponível em <http://www.esioglacy.com.br>, acesso
em jan. 2017.

Imagem 309: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Virgílio
Mantovani. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 310: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente à Residência Virgílio Mantovani. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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3a Residência José Penteado (1976)
Arquitetos Siegbert Zanettini

Imagem 311: Vista da rua da 3a Residência José Penteado. Fonte: acervo do
autor (05/2013).

Imagem 312: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da 3a Residência José
Penteado. Fonte: Secretaria do Planejamento.

372

Imagem 313: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente à 3a Residência José Penteado. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Residência Armando Piovesan (1976)
Engenheiro José Carlos Martins

Imagem 314: Vista da rua da Residência Armando Piovesan. Fonte: acervo
do autor (01/2017).

Imagem 315: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Armando
Piovesan. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 316: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente à Residência Armando Piovesan. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Residência Benedito Moreira (1976)
Arquiteto Pedro Moreira Ribeiro

Imagem 317: Nas páginas 376, 377 e 378, fotografias da Residência Benedito
Moreira. Fonte: acervo do autor (10/2015).
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377

Imagem 318: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Benedito
Moreira. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 319: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente à Residência Benedito Moreira. Fonte: Secretaria do Planejamento.

379

Residência Antonio Paro (1977)
Arquiteto Victor Collin Ferreira

Imagem 321: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Antonio
Paro. Fonte: Secretaria do Planejamento.

Imagem 320: Vista da rua da Residência Antonio Paro. Fonte: acervo do autor
(08/2016).

380

Imagem 322: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento de
Ribeirão Preto referente à Residência Antonio Paro. Fonte: Secretaria do Planejamento.

381

Residência Henrique Tavares (1980)
Arquiteto Luis César Barillari

Imagem 323: Fotografias da Residência Henrique Tavares. Fonte: acervo do
arquiteto Luis César Barillari, disponível em <http://www.barillari.com.br>, acesso
em jan.2017..

Imagem 324: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Henrique
Tavares. Fonte: Secretaria do Planejamento.

382

Imagem 325: Prancha de
aprovação de projeto
arquitetônico da Secretaria
do Planejamento de
Ribeirão Preto referente
à Residência Henrique
Tavares. Fonte: Secretaria
do Planejamento.

383

Residência Ricardo Guaraldo (1980)
Arquiteto Antenor Tadeu Bertarelli

Imagem 326: Nas páginas 384, 385 e 386, fotografias da Residência Ricardo
Guaraldo. Fonte: acervo do autor (08/2014).

384

385

Imagem 327: Folha de informações padrão da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente ao projeto de aprovação da Residência Ricardo
Guaraldo. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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Imagem 328: Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento
de Ribeirão Preto referente à Residência Ricardo Guaraldo. Fonte: Secretaria do Planejamento.
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388

9.3 - Casas que não entraram no trabalho

389

Casa

Ano

Endereço

Projeto

Autor

9.3.1

1950

Avenida Nove
de Julho 444

Residência
Tueic Cury

Engenheiro
Carlos Zambroni

9.3.2

1954

Rua João
Penteado 126

Residência
Nunes Manaia

Engenheiro
Gutemberg Lolato

9.3.3

1955

Avenida Nove
de Julho 1177

Residência
Oliveira Paiva

Arquiteto Cássio
Pinheiro Gonçalves

1955

Rua Sete de
Setembro
1769

Residência
Martins Viana

Engenheiro
Otávio Terreri

9.3.4

390

Imagem

Casa

Ano

Endereço

Projeto

9.3.5

1956

Avenida Santa
Luzia 147

Residência
Luzia

Arquiteto
Ijair Cunha

9.3.6

1956

Residência
Altino Arantes

Arquiteto
Ijair Cunha

1957

Rua João
Penteado 607

Residência
Masini Xavier

Gonçalves
e Cunha
Arquitetos

1958

Rua Artur
Bernardes 238

Residência
Oswaldo de
Souza

Engenheiro
Francisco de
Lima Netto

9.3.7

9.3.8

Rua Altino
Arantes 861

391

Autor

Imagem

Casa

9.3.9

9.3.10

9.3.11

9.3.12

Ano

Endereço

Projeto

Autor

1958

Rua
Cte.
Marcondes
Salgado 1547

Residência
Tiradentes
Ferreira

Engenheiro
Walter José
Ragazzi

1960

Rua
Cte.
Marcondes
Salgado 1705

Residência
Eneas Vianna

Gonçalves
e Cunha
Arquitetos

1960

Rua Cerqueira
César 1931

Residência
Hélio Bronzini

Engenheiro
Jorge Fagnani
de Mattos

1961

Rua Cerqueira
César 1693

Residência
Cerqueira César

Gonçalves
e Cunha
Arquitetos

392

Imagem

Casa

Ano

Endereço

Projeto

Autor

9.3.13

1961

Rua São José
1903

Residência
Barbosa Tavares

Engenheiro
Heino Talvio
Barbosa Tavares

9.3.14

1962

Av. Santa
Luzia 167

Residência
Ticiano Mazzeto

Engenheiro
Henrique
Rodrigues Pupo

9.3.15

1962

Rua Casimiro
de Abreu 835

Residência
Mario Paiva

1962

Rua Visconde
de Abaeté
820

Residência
Franco do
Amaral

9.3.16

393

-

Engenheiro
Hélio Fóz Jordão

Imagem

Casa

Ano

Endereço

Projeto

Autor

9.3.17

1963

Rua Altino
Arantes 607

Residência
Plínio Uchoa

Engenheiro
Hélio Fóz Jordão

1964

Praça
Boaventura
Ferreira da
Rosa 118

Residência
Edwiges
Consoni

Engenheiro
Carlos Consoni

1964

Rua Conde
Afonso Celso
1405

Residência
Pedro
Scandar

Engenheiro
Mohamed Cozac

1965

Rua Conde
Afonso Celso
922

Residência
Francisco
Soares

Engenheiro
Nelson Dutra
de Oliveira

9.3.18

9.3.19

9.3.20

394

Imagem

Casa

Ano

Endereço

Projeto

Autor

9.3.21

1966

Av. Itatiaia 777

Residência
Fóz Monice

Engenheiro
Hélio Fóz Jordão

1966

Av. Nove de
Julho 96

Residência
Thales
Meirelles

Gonçalves
e Cunha
Arquitetos

1967

Rua Sete de
Setembro
2181

Residência
Gilda Freitas

-

1968

Rua Marechal
Deodoro 1638

Residência
Ramiro
Marinho

Engenheiro
Jorge Fagnani
de Mattos

9.3.22

9.3.23

9.3.24

395

Imagem

Casa

9.3.25

9.3.26

9.3.27

9.3.28

Ano

Endereço

Projeto

Autor

1970

Rua Olga
Benário
Prestes 134

Residência
Olga Benário

Engenheiro
Edson Duarte

1971

Rua dos Ipês
56

Residência
Antonio
Robazi

-

1971

Rua Itacolomi
776

Residência
Alberto
Dabori

Engenheiro
Antonio Carlos
Pedro Silva

1972

Rua Visconde
de Inhaúma
1947

Residência
Ijair Cunha

Arquiteto
Ijair Cunha

396

Imagem

Casa

9.3.29

9.3.30

9.3.31

9.3.32

Ano

Endereço

Projeto

Autor

1973

Rua José Leal
1270

Residência
Denizar
Gomes

Arquiteto
Glaycon
Mota Mello

1973

Rua
Nélio
Guimarães 779

Residência
Ataliba
Gabarra

Soave e Barbosa
Arquitetos

1973

Rua João
Penteado
1500

Residência
Gastão
Rodrigues

Arquiteto
Orlando
Barbosa

1973

Rua Floriano
Peixoto
2141

Residência
Marques
de Lima

-

397

Imagem

Casa

Ano

Endereço

Projeto

Autor

1975

Av. Candido
Pereira Lima
383

Residência
Stuardo
Yazille

Arquiteto
João Vicente do
Amaral Mello

9.3.34

1975

Rua Pau Brasil
531

Residência
Ricardo
Ribeiro

-

9.3.35

1975

Rua Itacolomi
730

Residência
Mário Castilho

Engenheiro
Fersan Nassur

1975

Rua Garibaldi
2655

Residência
Lagoinha 1

Engenheiro
Humberto
Tarozzo Filho

9.3.33

9.3.36

398

Imagem

Casa

9.3.37

9.3.38

9.3.39

9.3.40

Ano

Endereço

Projeto

Autor

1975

Rua Garibaldi
2643

Residência
Lagoinha 2

Engenheiro
Humberto
Tarozzo Filho

1976

Rua Dr. Romeu
Pereira 50

Residência
Décio Mega

Arquiteto
Luíz de
França Roland

1976

Rua Dr. Romeu
Pereira 223

Residência
Maurício Dias

Arquiteto
Victor Collin
Ferreira

1976

Rua Floriano
Peixoto 2546

Residência
Junqueira
Franco

Arquiteto
José Roberto Rosa
Junqueira

399

Imagem

Casa

9.3.41

9.3.42

9.3.43

9.3.44

Ano

Endereço

Projeto

Autor

1976

Rua Guarantã
484

Residência
Roberto
Rodrigues

-

1976

Rua Pau Brasil
126

Residência
Romero Habel

Arquiteto
José Alberto
Soares

1977

Rua Itacolomi
751

Residência
Luíz Valini

Arquiteto
Victor Collin
Ferreira

1977

Condomínio
Vila Verde

Residência
Luiz Albanez
Netto

Segnini
e Barretto
Arquitetos

400

Imagem

Casa

9.3.45

9.3.46

9.3.47

9.3.48

Ano

Endereço

Projeto

Autor

1977

Rua Adolfo
Serra 237

Residência
Carlos
Gabarra

Arquiteto
Carlos
Gabarra

Rua Avenida
João Fiúsa
1051

Residência
Fauzer Castelli

Arquiteto
José Geraldo
Sobreira

1981

Rua Moreira
de Oliveira
378

Residência
Sereno de
Mattos

Arquiteto
Luis César
Barillari

1982

Rua Marques
de Valença
1190

Residência
Teixeira da
Silva

Borelli
e Merigo
Arquitetos

1981

401

Imagem

Casa

Ano

Endereço

Projeto

Autor

9.3.49

1982

Rua Eduardo
Lopes da Silva
64

Residência
Saretta Pera

-

9.3.50

1982

Rua José Leal
778

Residência
Marcio Gama

Arquiteto
Manoel Garcia

9.3.51

1983

Rua Mantiqueira
621

Residência
Mantiqueira

Arquiteto
Manoel Garcia

1983

Rua Mantiqueira
835

Residência
Eulálio Barillari

Arquiteto
Luis César
Barillari

9.3.52

402

Imagem

Casa

9.3.53

9.3.54

9.3.55

9.3.56

Ano

Endereço

Projeto

Autor

1983

Rua Otto
Spadoni
193

Residência
João Baptista
Santanna

Arquiteto
Léo Bonfim
Júnior

1984

Rua Eli Alves
20

Residência
Said Salomão

Arquiteto
Léo Bonfim
Júnior

1984

Rua Maringá
422

Residência
Nicolau
Albeny

Arquiteto
Manoel Garcia

1984

Rua Adolfo
Serra 263

Residência
Eduardo
Lousada

Arquiteto
Roberto
Scatena
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Imagem

Casa

Ano

Endereço

Projeto

Autor

1985

Rua Cte.
Marcondes
Salgado
2288

Residência
Fernando
Pedreschi

Arquiteto
Carlos Troca

9.3.58

1985

Rua Carlos
Lucas
Evangelista
54

Residência
Marcelo
Rosochansky

Arquiteto
Manoel Garcia

9.3.59

1985

Rua Sassafraz
35

Residência
Fábio Valéri

Arquiteto
Augusto Valéri

1985

Rua Maria
Quiteria
183

Residência
Solon
Fernandes

Arquiteto
Eduardo
Figueiredo

9.3.57

9.3.60

404

Imagem

Casa

9.3.61

9.3.62

9.3.63

9.3.64

Ano

Endereço

Projeto

Autor

1985

Rua Angelo
de Paschoal
6

Residência
Gilberto
Rodrigues

Arquiteto
Carlos Quites

1987

Rua Maestro
Carlos
Nardelli 40

Residência
Wadhy
Rebely

Arquiteto
Siegbert
Zanettini

1991

Rua Hortencio
Mendonça
112

Residência
Hortencio
Mendonça

Arquiteto
Luis César
Barillari

1992

Rua Olga
Benário
Prestes 202

Residência
Ribeirania

Arquiteto
Manoel Garcia

405

Imagem

Casa

Ano

Endereço

Projeto

Autor

9.3.65

1999

Rua Guarantã
184

Residência
Mello

MMBB
Arquitetos

9.3.66

-

Rua São José
1418

-

-

-

Rua Eliseu
Guilherme
548

-

-

-

Av. Presidente
Vargas
688

-

-

9.3.67

9.3.68
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Imagem

Casa

Ano

Endereço

Projeto

Autor

9.3.69

-

Rua Artur
Bernardes 30

-

-

9.3.70

-

Rua Maringá
43

-

-

-

Rua
Mantiqueira
175

-

-

-

Rua Maestro
Joaquim
Rangel 255

-

-

9.3.71

9.3.72

407

Imagem

Ano

Endereço

Projeto

Autor

9.3.73

-

Rua Maestro
Joaquim
Rangel 364

-

-

9.3.74

-

Rua
Mantiqueira 510

-

-

-

Rua
Marechal
Deodoro 1889

-

Arquiteto
Roberto
Scatena

-

Rua
Marechal
Deodoro 2716

-

-

Casa

9.3.75

9.3.76

408

Imagem

Casa

Ano

Endereço

Projeto

Autor

9.3.77

-

Rua Maestro
Carlos Nardelli
194

-

-

9.3.78

-

Residência
Vila Verde 1

-

-

9.3.79

-

Residência
Vila Verde 2

-

-

9.3.80

-

Rua
Alecrim 146

-

Arquiteto
Artur Rozestraten
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Imagem

Casa

Ano

Endereço

Projeto

Autor

9.3.81

-

Rua Pau Brasil
574

-

Arquiteto
Augusto Valéri

9.3.82

-

Rua Jaracatiá
24

-

-

-

Rua Stélio
Machado
Loureira 126

-

-

9.3.83

410

Imagem

Fontes das imagens:
9.3.1 - acervo do autor (02/2014);
9.3.2 - acervo do autor (09/2013);
9.3.3 - acervo do arquiteto Gabriel Luiz de Figueiredo
(1989);
9.3.4 - acervo do autor (03/2014);
9.3.5 - acervo do autor (02/2014);
9.3.6 - acervo dos arquitetos Onésimo Carvalho e Rita
Fantini (1995);
9.3.7 - acervo dos arquitetos Onésimo Carvalho e Rita
Fantini (1995);
9.3.8 - acervo do autor (04/2013);
9.3.9 - acervo do autor (07/2016);
9.3.10 - acervo do autor (07/2013);
9.3.11 - acervo do autor (06/2016);
9.3.12 - acervo dos arquitetos Onésimo Carvalho e Rita
Fantini (1995);
9.3.13 - acervo do autor (05/2013);
9.3.14 - acervo do autor (04/2013);
9.3.15 - Google Street View (06/2011);
9.3.16 - acervo do autor (05/2013);
9.3.17 - Google Street View (06/2011);
9.3.18 - acervo do autor (04/2013);
9.3.19 - acervo dos arquitetos Onésimo Carvalho e Rita
Fantini (1995);
9.3.20 - acervo do autor (08/2013);
9.3.21 - acervo dos arquitetos Onésimo Carvalho e Rita
Fantini (1995);
9.3.22 - acervo dos arquitetos Onésimo Carvalho e Rita
Fantini (1995);
9.3.23 - acervo do autor (05/2014);

9.3.24 - acervo do autor (06/2013);
9.3.25 - acervo do autor (12/2013);
9.3.26 - Google Street View (06/2011);
9.3.27 - acervo do autor (06/2013);
9.3.28 - acervo do autor (04/2014);
9.3.29 - acervo do autor (09/2015);
9.3.30 - acervo do autor (04/2013);
9.3.31 - Google Street View (06/2011);
9.3.32 - acervo do autor (04/2013);
9.3.33 - acervo do autor (07/2014);
9.3.34 - acervo do autor (08/2014);
9.3.35 - acervo do autor (07/2016);
9.3.36 - acervo do autor (08/2015);
9.3.37 - acervo do autor (08/2015);
9.3.38 - acervo do autor (12/2013);
9.3.39 - Google Street View (06/2011);
9.3.40 - acervo do autor (11/2013);
9.3.41 - Google Street View (06/2011);
9.3.42 - acervo do autor (12/2013);
9.3.43 - Google Street View (06/2011);
9.3.44 - acervo do arquiteto Francisco Segnini (ano
desconhecido);
9.3.45 - acervo do autor (11/2013);
9.3.46 - acervo do autor (06/2014);
9.3.47 - acervo do autor (08/2015);
9.3.48 - acervo dos arquitetos Onésimo Carvalho e Rita
Fantini (1995);
9.3.49 - acervo do autor (07/2013);
9.3.50 - acervo do autor (08/2013);
9.3.51 - acervo do autor (05/2013);
9.3.52 - acervo do autor (08/2015);
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9.3.53 - acervo do autor (06/2013);
9.3.54 - acervo do autor (07/2012);
9.3.55 - acervo do autor (12/2013);
9.3.56 - acervo do autor (11/2013);
9.3.57 - acervo do autor (02/2014);
9.3.58 - acervo do autor (12/2013);
9.3.59 - acervo do autor (12/2013);
9.3.60 - acervo do autor (07/2013);
9.3.61 - acervo do autor (04/2013);
9.3.62 - acervo do autor (05/2013);
9.3.63 - acervo do autor (11/2013);
9.3.64 - acervo do autor (12/2013);
9.3.65 - acervo do autor (12/2013);
9.3.66 - acervo do autor (12/2013);
9.3.67 - acervo do autor (12/2013);
9.3.68 - acervo do autor (09/2013);
9.3.69 - acervo do autor (06/2013);
9.3.70 - acervo do autor (04/2013);
9.3.71 - acervo do autor (06/2013);
9.3.72 - acervo do autor (06/2013);
9.3.73 - acervo do autor (06/2013);
9.3.74 - acervo do autor (06/2013);
9.3.75 - acervo do autor (06/2013);
9.3.76 - acervo do autor (06/2013);
9.3.77 - acervo do autor (05/2013);
9.3.78 - acervo do autor (04/2013);
9.3.79 - acervo do autor (04/2013);
9.3.80 - acervo do autor (12/2013);
9.3.81 - acervo do autor (12/2013);
9.3.82 - acervo do autor (12/2013);
9.3.83 - acervo do autor (05/2013);
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