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Bedolini, Alessandra Castelo Branco, Banco Hipotecário Lar Brasileiro.
Análise das realizações no Estado de São Paulo 1941-1965, Dissertação de
Mestrado, FAU-USP, São Paulo 2014
O Banco Hipotecário Lar Brasileiro constitui o fio condutor do presente trabalho,
que visa reconstruir a trajetória de uma instituição responsável pela existência de
numerosos edifícios e conjuntos habitacionais considerados, ainda em dia de
hoje, marcos urbanos nas cidades brasileiras e referências em termos de
qualidade formal, construtiva e de implantação. Objetivo desta pesquisa é a
análise das obras, incluindo a divulgação da listagem de obras realizadas no
Estado de São Paulo pelo BHLB ao longo de sua atividade de financiador de
moradias, visando promover o reconhecimento, a valorização e a preservação
dos imóveis e das áreas que os envolvem, caracterizando-os como parte do
patrimônio do País e bens matérias da memória coletiva.
Palavras-chave: Banco Hipotecário Lar Brasileiro, conjuntos habitacionais,
arquitetura paulista do século XX, sistema financeiro da habitação.
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Abstract.

Bedolini, Alessandra Castelo Branco, Banco Hipotecário Lar Brasileiro.
Analysis of the works made in the State of São Paulo 1941-1965, Master
Dissertation, FAU-USP, São Paulo 2014
The “Banco Hipotecario Lar Brasileiro” is the subject of this work, which seeks to
reconstruct the trajectory of an institution responsible for the existence of
numerous buildings and housing estates considered, still today, landmarks in
Brazilian cities. Objective of this project is to analyze and list the works made in
the State of São Paulo by BHLB, to promote the recognition, appreciation and
preservation of buildings and the areas that involve, characterizing them as part of
the country's heritage and as elements of collective memory.
Key words: Banco Hipotecário Lar Brasileiro, housing estates, twentieth
century architecture in São Paulo.
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Introdução.

O tempo passa e apaga as lembranças. Até os grandes acontecimentos
históricos e as personagens mais importantes ficam esquecidos quando a
memória se torna confusa, suportada apenas por uma miríade de contribuições
pessoais desfocadas, descontextualizadas, parciais. As histórias ligadas ao
campo da arquitetura e da edificação não constituem exceções. Poucas décadas
transcorrem, as recordações se ofuscam, as testemunhas desaparecem. E pode
acontecer que uma pesquisa, inicialmente voltada apenas para a análise e a
valoração de produtos arquitetônicos, transforme-se em um esforço de
compreensão mais amplo. Não apenas para melhor contextualizar os casos de
estudo, mas também para tentar registrar, fixar no papel a identidade e as ações
dos protagonistas desta história.
Na presente dissertação são apresentados 37 casos selecionados de conjuntos
habitacionais edificados no Estado de São Paulo no espaço de pouco mais de
duas décadas. O elemento que reúne todas estas edificações não é uma
linguagem arquitetônica particular, tampouco o nome de um projetista específico.
Pelo contrário: os exemplares analisados apresentam todo um leque de
características formais e estilísticas, e são resultado da atividade de numerosos
profissionais. O fator que põe em comum todas as obras é a instituição financeira
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que, através da prática do crédito imobiliário, promoveu sua construção: o Banco
Hipotecário Lar Brasileiro.
A decisão de escolher os conjuntos habitacionais financiados e realizados pelo
BHLB como tema de pesquisa se deve ao contato, fortuito, com um deles1, que
gerou uma sincera apreciação de suas qualidades espaciais, formais e de
conforto. Ao investigar a respeito da autoria do projeto, se descobriu que o
edifício fazia parte de um empreendimento promovido por um instituto de crédito
imobiliário chamado Banco Hipotecário Lar Brasileiro. Uma pesquisa um pouco
mais aprofundada revelou a existência, Brasil afora, de numerosas outras obras
realizadas pela mesma instituição até a década de 1960. Em geral, se tratava de
exemplos de arquitetura de qualidade, interessantes pelos critérios de
implantação, de composição, de funcionalidade. Observou-se também que, feita
exceção por alguns exemplares mais “famosos”, recorrentes em trabalhos de
pesquisa desenvolvidos anteriormente, havia muitas outras obras valiosas que
permaneciam esquecidas entre as páginas de antigas revistas. Resolveu-se,
portanto, desenvolver uma pesquisa de tipo bibliográfico com o objetivo de
elaborar uma listagem o mais completa possível das realizações do BHLB no
Estado de São Paulo. Uma vez delineado o corpus da pesquisa, reputou-se
oportuno operar uma contextualização dos casos de estudo, para levantar
informações mais precisas no que diz respeito a sua gênese e sua identidade.
Neste sentido, decidiu-se elaborar uma contextualização em vários níveis, focada
tanto nos aspectos políticos, econômicos e sociais que suportaram a atividade do
Banco, quanto as vertentes de matriz arquitetônica, como as referências e o
repertório adotados pelos profissionais envolvidos no processo. Por fim, como os
êxitos deste trabalho convergem para o campo da preservação, teve-se também
a curiosidade de verificar o estado de conservação atual dos casos selecionados
através de visitas de campo, voltadas à observação e ao registro fotográfico dos
imóveis.
O tema escolhido responde a um dúplice interesse, pois favorece a investigação
relacionada, por um lado, ao campo disciplinar do restauro e da conservação e,
por outro lado, à aplicação destas ferramentas às obras arquitetônicas realizadas
no século XX. Através do percurso de progressiva aproximação à realidade dos
casos estudados, que começa com sua contextualização e termina com a análise
de cada um deles, pretende-se construir, por etapas, um discurso que culminará
nas considerações relativas à preservação dos conjuntos. Espera-se que
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Trata-se do Edifício Ministro Godoy, realizado entre 1952 e 1953 no bairro de Perdizes em
São Paulo, projeto do arquiteto Abelardo de Souza.
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conhecimento e a compreensão das obras propicie o reconhecimento de seu
valor, fundamentando e justificando, assim, o discurso relativo à sua salvaguarda.
A intensa atividade de financiador de moradias do Banco Hipotecário Lar
Brasileiro, ativo a partir da metade da década de 1920, chegou ao fim em
meados dos anos 60. Tendo se passado quase meio século desde então, os
fatos começaram a ficar confusos. Qual era a origem do Banco? Quais suas
práticas? Qual o público alvo de seus investimentos? Quem eram os profissionais
envolvidos em suas realizações? O primeiro capítulo da dissertação tem como
objetivo reconstruir a trajetória do BHLB, desde sua fundação em 1925 até o
encerramento de sua atividade em 1965. A contextualização de suas práticas foi
elaborada abrangendo dois âmbitos: o âmbito político e o âmbito econômico. Em
primeiro lugar, coletando os acontecimentos que favoreceram sua fundação e as
causas que levaram ao fechamento. Em segundo lugar, identificando as
estratégias financeiras adotadas e os fatores que determinaram o sucesso e o
insucesso das mesmas. Ao mesmo tempo, o papel que o Banco deteve no
âmbito das ações governativas promovidas durante a Era Vargas e depois da
Segunda Guerra Mundial. A este propósito, é oportuno acenar desde já à
relevância que a atividade do BHLB alcançou na promoção da política da casa
própria. O BHLB era uma verdadeira potência no ramo do crédito imobiliário e
seu alcance se estendeu a quase todas as maiores cidades do território nacional.
Os números das unidades habitacionais financiadas e realizadas são
impressionantes. Este primeiro capítulo visa estabelecer uma conexão entre os
conjuntos habitacionais à instituição responsável por sua gênese. Colocando-os
como memória viva, como testemunhos da atividade de um órgão que já
exercera um papel de primária importância no panorama político e econômico do
Brasil, esta primeira análise constitui o primeiro passo no processo de atribuição
de valor às obras em estudo.
Após identificar e definir as características do protagonista do enredo, o segundo
capítulo aborda questões relativas à história da arquitetura brasileira e, no
específico, paulista. O objetivo deste capítulo é aprofundar a contextualização e a
construção da identidade dos casos de estudo, desta vez examinando suas
origens e suas características do ponto de vista arquitetônico – formal. Já
adiantamos que não existe uma única linguagem arquitetônica comum a todos os
casos de estudo. Os conjuntos habitacionais espalhados pelo BHLB em território
brasileiro foram inspirados por uma grande variedade de referências diferentes:
desde exemplares das diversas versões do Neocolonial até expoentes da
arquitetura moderna mais racionalizada. O Capítulo 2 se propõe investigar,
portanto, esta variedade de correntes arquitetônicas e estilísticas, reconhecíveis
3
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ao observar as obras selecionadas. Desta maneira se supõe que, identificando
as peculiaridades das linguagens arquitetônicas adotadas e pesquisando as
razões das escolhas feitas, seja possível alcançar um entendimento mais
profundo no que diz respeito à identidade e especificidade das obras. Neste
sentido, o significado testemunhal das obras é redobrado. O primeiro capítulo as
punha como permanências da atividade do BHLB. O segundo capítulo amplia
seu valor testemunhal, colocando-as como exemplos físicos de experiências e
teorizações da arquitetura, portadoras de importantes informações no que diz
respeito à composição, às necessidades e aos gostos da sociedade da época, às
técnicas construtivas adotadas, às inovações tecnológicas contempladas, aos
processos de industrialização envolvidos. A contextualização dos casos de
estudo dentro das categorias estabelecidas pela história da arquitetura (brasileira
e internacional) pode se configurar como um fator a mais para a legitimação,
valorização e consequente salvaguarda dos mesmos.
O terceiro capítulo, aproximando mais um pouco o foco na especificidade da
pesquisa, expõe os critérios de seleção e de organização dos casos de estudo.
Antes de proceder à apresentação das fichas que analisam, um por um, os 37
conjuntos habitacionais edificados no Estado de São Paulo entre 1941 e 1965,
são ilustrados os casos de duas urbanizações realizadas na Capital paulista em
fases sucessivas: o conjunto residencial no bairro de Perdizes e o conjunto
residencial Jardim Ana Rosa. Cada um dos dois empreendimentos reúne alguns
dos edifícios que serão analisados singularmente a seguir. Embora os prédios
que as compõem funcionem de maneira independente, reputou-se importante
apresentar estas duas realidades como conjuntos de edificações para deixar
registrado que a atividade do BHLB não se limitava apenas à especificidade
arquitetônica, mas também abrangia o campo urbanístico.
No quarto capítulo são apresentadas as fichas de análise, organizadas segundo
quatro categorias que se baseiam na configuração física e funcional dos casos
de estudo: conjuntos de residências unifamiliares, edifícios de apartamentos,
edifícios de uso misto e obras não realizadas ou desaparecidas. As fichas
referem dados técnicos, detalham o programa dos conjuntos habitacionais e
tecem considerações preliminares sobre o estado de conservação de cada um.
Para propiciar a compreensão mais completa possível dos casos selecionados,
as fichas apresentam desenhos técnicos, fotografias históricas e imagens
recentes.
As considerações finais são dedicadas às questões da preservação e da
salvaguarda dos conjuntos habitacionais estudados. Após tentar elaborar, nos
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capítulos anteriores, argumentações que fundamentem a atribuição de valor aos
casos analisados, investigam-se os fatores que põem em risco a sobrevivência
das obras e, consequentemente, toda a carga testemunhal que elas carregam
consigo.
Em anexo, uma breve coletânea de obras que não foram analisadas no corpo do
texto mas que, ao mesmo tempo, contribuem para ilustrar ainda mais o alcance
territorial e a pluralidade de usos contemplados nas obras promovidas pelo
BHLB.

5

6

Capítulo 1. Mercado imobiliário na cidade de São Paulo 1920-1965

1.
Mercado imobiliário
na cidade de São Paulo
1920-1965

1.1

A classe trabalhadora e o mercado imobiliário.

Na cidade de São Paulo, já a partir das duas décadas finais do século XIX, o
crescimento da população urbana foi estimulado por ciclos econômicos
sequenciais. Na década de 1920 esta tendência foi acentuada, devido ao
crescimento da economia cafeeira e ao desenvolvimento industrial consequente.
Nas décadas de 1930 e 1940, assistiu-se a uma ulterior aceleração do processo
de industrialização, impulsionado pela necessidade de obviar às dificuldades de
importação de bens de consumo durante a crise de 1929 e, em seguida, a II°
Guerra Mundial2.
Os novos habitantes de São Paulo, atraídos à metrópole pela oferta de emprego,
constituíam uma classe trabalhadora que, dispondo de um escasso poder
aquisitivo, raramente tinha condição de adquirir suas próprias residências. Aos
chegarem em São Paulo, os novos moradores eram induzidos a comprar
terrenos com documentação para poder conseguir um emprego estável, já que o
ato de propriedade os conotava como trabalhadores não eventuais e, portanto,
melhor remunerados. Todavia, as condições de poupança visada à compra de
imóveis eram muito árduas: por isso, a forma mais difusa de moradia da classe

2

Para este tema ver SAMPAIO 2002, BONDUKI 2002 E DA SILVA 2007.
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trabalhadora paulistana era a locação de imóveis. Estima-se que, no começo da
década de 1920, cerca de 80% dos edifícios da cidade eram alugados.
“Até a década de 30, não só a grande maioria dos trabalhadores e da
classe média morava de aluguel, como isto era considerado uma situação
absolutamente normal e corrente, inexistindo mecanismos públicos e
privados (salvo raras exceções) de financiamento para facilitar o acesso à
3

casa própria” .

Os

investidores

privados

e

as

companhias

particulares

entenderam

imediatamente que a produção de imóveis destinados à locação proporcionaria
rendimentos altos. Raramente, portanto, se construía para vender: a prática mais
difusa era aquela da produção rentista, na qual tratava-se de construir reduzindo
os investimentos ao mínimo, com o objetivo de obter lucros ingentes através da
arrecadação dos aluguéis. Um dos exemplos mais esclarecedores da produção
rentista dos anos 20 no Centro de São Paulo era o conjunto de moradias Vila
Barros, constituído pelos cortiços Navio Parado, Vaticano, Pombal e Geladeira 4.
Fica evidente que a prática da produção de imóveis para locação, infelizmente,
não levava em consideração alguma a questão da moradia digna: as condições
sanitárias dos moradores dos cortiços situados no centro da cidade eram
extremamente graves5. Apesar da pouca influência do Estado nas questões
sociais, o debate promovido por profissionais de matriz higienista, preocupados
com a saúde pública, fez com que fossem promulgadas leis – inspiradas nas
legislações europeias – para evitar alcançar a degradação que havia atingido as
cidades do velho continente depois da Revolução Industrial.
A situação se modificou com o advento da Era Vargas (1930-1945), de caráter
marcadamente populista. Na ótica do regime, o binômio casa-família era
considerado fundamental na construção do Homem Novo: por isso a casa própria
individual, em oposição à habitação coletiva – e promiscua - típica dos cortiços,
era vista como um elemento ordenador da sociedade. Além disso, o Estado Novo
pretendia valorizar a figura do trabalhador: o trabalho era considerado uma
atividade que dignificava e premiava, em uma ilusão de progresso econômico 6. A
iniciativa pública, portanto, defendia o direito à casa própria, apesar da visão
discordante de alguns profissionais da construção civil (como a engenheira

3

BONDUKI 1994, p. 45
Bonduki 2002, p. 55-56. O complexo foi demolido e substituído, no final dos anos 40, pelo
Edifício Japurá, projetado por Eduardo Kneese de Mello. Ver também GALESI 2002.
5
De acordo com MOTTA 1894 e VEIGA 1894
6
Para este tema ver o Capítulo “O debate sobre habitação no período Vargas”, em BONDUKI
2002.
4
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Carmen Portinho), que recomendavam o aluguel das moradias de propriedade do
Estado.
O maior golpe ao sistema rentista que, todavia, nunca foi abandonado
completamente, foi infligido com a aprovação da série de sucessivas Leis do
Inquilinato. Como efeito deste corpus legislativo (12 Leis, aprovadas entre 1942 e
1963), inicialmente provisório, que decretava o congelamento dos aluguéis, os
proprietários eram impedidos de reajustar os valores para acompanhar a inflação,
que mantinha um ritmo acelerado a partir de 1939. Esta manobra se coaduna
perfeitamente com o caráter populista do Estado Novo, segundo o qual seria
lícito restringir o direito de propriedade em favor dos interesses da sociedade.
Todavia, em contraposição à ideologia comunista, a propriedade privada –
embora de porte modesto - se configurava também como finalidade da ação e a
miragem da casa própria, finalmente alcançável, ajudava a manter o controle
sobre os trabalhadores.
“...ela [a legislação do inquilinato] se traduz numa versão urbana da
legislação trabalhista, constituindo-se em uma medida que, aparentemente,
vai no sentido de atender as reivindicações dos setores populares” 7.

Neste contexto, vai se acentuando um fenômeno que já vinha se manifestando
desde os anos 10: a tendência à periferização. Antes de 1913 os investidores
costumavam adquirir grandes extensões de terrenos em áreas que na época
eram consideradas periféricas. Nelas, traçavam um sistema viário ortogonal que
conformava lotes iguais, independentemente da topografia das glebas: foi assim
que surgiram bairros como Ipiranga, Perdizes, Vila Cerqueira César, Vila Gomes
Cardim, Vila Deodoro e Vila Clementina, entre outros. Parte dos loteamentos era
vendida imediatamente; o resto era lançado com um valor mais alto uma vez que
alguma infraestrutura havia se estabelecido na região. Todavia, a propriedade
era um fator tão prioritário para a sociedade brasileira que os habitantes da
Grande São Paulo aceitavam praticamente “qualquer condição de ocupação
urbana, sempre que chegasse uma linha de ônibus – traço de união entre o
habitat improvisado e a cidade” 8. Uma vez que o terreno era adquirido, a casa era
construída por etapas: acreditava-se que morar de aluguel nos cortiços do centro
representava um ônus econômico maior do que pagar as prestações da casa
própria na periferia.

7
8

BONDUKI 2002, Cap V
SAMPAIO 1972, Cap. IV, p. 4
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1.2

Iniciativa pública e produção de moradias

De acordo com a análise do parágrafo anterior, devido à consistência dos fluxos
migratórios, a cidade de São Paulo viu aumentar sua população residente de
40.000 habitantes em 1890 para 240.000 em 1900 e para 1 milhão em 1934. O
processo de crescimento urbano continuou com ritmo acelerado nas décadas
sucessivas:
“Nas três décadas seguintes (...) a cidade continuou crescendo: em 1940
tinha 1.326.260 de habitantes, em 1950, 2.198.000 e, em 1960, alcançou
9

3.709.270” .

Ainda no final da década de 1920, o poder público era desaconselhado a intervir
diretamente na produção de moradias, pois se temia uma queda dos
investimentos particulares no setor na edificação. Todavia, sabemos que já a
partir de 1930, a opinião pública compartilhada por todas as matrizes ideológicas
mudou ao perceber que a iniciativa privada seria incapaz de gerir a situação,
tornando assim inevitável a intervenção do Estado 10.
“...na opinião pública vai se formando aos poucos a noção de que é
responsabilidade do Estado garantir condições de moradia digna para a
população e que, para tanto, ele deve investir recursos públicos e dos
fundos sociais”11.

A busca por moradia, agravada em todo o Brasil em consequência da crise de
1929 e do decorrer da Segunda Guerra Mundial - que teve um impacto direto no
transporte de materiais e de equipamentos ligados ao ramo da construção - fez
com que no País fossem instituídos, junto com as já existentes Caixas
Econômicas Estaduais, órgãos governamentais voltados ao financiamento e à
construção de habitações de interesse social. Os Institutos de Aposentadoria e
Pensões (IAPs - 1933) e a Fundação da Casa Popular (década de 1940)
operavam emitindo Carteiras Prediais.
“...as Caixas Econômicas seriam responsáveis por 54% dos financiamentos
imobiliários, aqui incluídos créditos hipotecários e contratos de compra e
venda de imóveis, os Institutos de Aposentadorias e Pensões responsáveis
12

por outros 23% e as outras entidades particulares por outros 23%” .

De acordo com as argumentações de Nabil Bonduki em Origens da habitação
social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria,

9

SAMPAIO 2002, p. 14
De acordo com BONDUKI 2002, p. 78
11
Ibid., p. 79
12
ORFANDO 1943 p. 100 apud INOUE 2010 p. 144-145
10
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“o tema da habitação era um dos assuntos prediletos da imprensa diária,
sobretudo na segunda metade da década de 1940” 13. Extremamente vivaz era,
também, o debate no meio profissional. Em maio de 1931 foi organizado, no
Instituto dos Engenheiros de São Carlos (SP), o 1º Congresso de Habitação. Em
1941, em São Paulo, foi promovida pela Organização Racional do Trabalho IDORT uma Jornada de Habitação Econômica, na qual foi discutida a questão da
casa própria acessível para a classe trabalhadora: o engenheiro Roberto
Simonsen defendia a necessidade de uma ação conjunta do Estado, dos capitais
particulares e das instituições de crédito para resolver o problema do alojamento.
Nos anos 40 os IAPs tiveram projetos de habitação social premiados nos
Congressos Panamericanos de Arquitetura, onde o tema da moradia constituía
um assunto privilegiado14. Sempre segundo Bonduki:
“Com reflexo da incorporação ao debate das novas disciplinas, inúmeras
publicações especializadas em

diferentes áreas

do

conhecimento

15

passaram a dar destaque ao tema da habitação” .

Apesar do tema da carência de moradias constituir uma preocupação difusa em
todos os níveis do poder público e da sociedade brasileira, o esforço feito pelos
órgãos oficiais na produção de unidades não foi o suficiente para solucionar o
problema. Se, por um lado, julga-se que “a presença de obras edificadas [pelo
poder público] é expressiva, qualitativa e quantitativamente” 16, de fato os
números permaneceram sempre abaixo do desejável: a Previdência Social, por
exemplo, foi capaz de contribuir com a produção de apenas 120.000 unidades
entre 1938 e 196417. Além disso, as progressivas oscilações inflacionárias
atingiam os recursos já parcos das Instituições atuantes no setor da habitação

13

BONDUKI 2002, p. 76
SAMPAIO 2002, p.17: “O conceito de habitação econômica nos anos 40 era, portanto,
bastante abrangente, envolvendo uma serie de fatores: a questão da terra, da especulação,
da localização, do máximo aproveitamento, da verticalização, do custo do material de
construção, sua produção em série, estandardização, racionalização, transporte para o
canteiro, de orçamento exatos, tempo, e também da necessidade da habitação atender aos
requisitos da salubridade e da moral”.
15
BONDUKI 2002, p. 76 “Revistas de economia (Digesto Econômico e o Observador
Econômico e Financeiro); de assistência social (Revista do Serviço Social); de Sociologia
(Sociologia) e de administração pública (Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, Revista do Arquivo Municipal e Revista Municipal de Engenharia), entre outras,
publicaram dezenas de artigos abordando o tema sob enfoques diversos. Destaque
particular merecem as revistas de arquitetura, como Arquitetura e Urbanismo, do IAB, que
nos anos 30 já debatia esta questão, Arquitetura e Engenharia de Belo Horizonte (MG),
Habitat, Acrópole e Módulo”.
16
Ibid., p. 143
17
De acordo com SAMPAIO 1972, Cap. VI, p. 1. Sempre de acordo com a autora e visando
estabelecer as devidas proporções, cabe salientar que o BNH foi responsável pela produção
de 600.000 unidades entre 1964 e 1969.
14
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social, cujos orçamentos, “eram desvalorizados pela inflação e não amortizados
em escala suficiente para renovar o capital em seu real valor”18.
Com o objetivo de administrar o Sistema Financeiro de Habitação em termos de
“riscos, prazos, condições de pagamento, juros e garantias”19, em 1964 foi
instituído o Banco Nacional de Habitação (BNH), o que decretou, como se verá
mais adiante, o encerramento das experiências das Caixas Econômicas e dos
Bancos Imobiliários no setor da habitação de interesse social. Para continuar
estimulando a aquisição da casa própria por parte das classes de renda mais
baixa, foi traçado um Plano Nacional de Habitação que coordenaria a ação dos
órgãos públicos e orientaria a iniciativa privada. Todavia, as classes de renda
baixa e médio-baixa tiveram

dificuldade de acesso aos sistemas de

financiamento oferecidos pelo órgão, e seguiram dispondo da única opção de
sempre: a “aquisição do lote a baixo custo, com prestações a perder de vista, em
áreas desprovidas de qualquer infraestrutura”20 e a construção de suas
residências por fases.
Na região metropolitana de São Paulo operavam, como entidades ligadas so
BNH, órgãos financiadores e órgãos executores. Os órgãos financiadores eram
as Caixas Econômicas Federal e Estadual, a Sociedade de Crédito Imobiliário e
as Associações de Poupança e Crédito. Os órgãos executores eram a COHAB
(Companhia Metropolitana de Habitação – 1965), a INOCOOP (Instituto de
Orientação às Cooperativas Habitacionais – 1966) , a CECAP (Caixa Estadual de
Casas para o Povo – 1967), as Caixas Militares, a IPASE (Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado – 1938), a IPESP (Institutos
de Pagamentos Especiais de São Paulo). Infelizmente, a qualidade arquitetônica
e construtiva que se pode observar na maioria dos conjuntos habitacionais
realizados por estes órgãos é escassa, o que nos leva a concordar com as
conclusões traçadas por Nabil Bonduki: a partir de 1964 se verificou um
progressivo “divórcio entre a arquitetura [a boa arquitetura] e a habitação social”,
perdendo-se aquela
“...influência da arquitetura moderna [que] nas origens da habitação social
no Brasil foi muito importante, contribuindo para a renovação das tipologias
de projeto, processo construtivo, implantação urbanística, programas
habitacionais e modos de morar”21.

18

Ibid., Cap. VI, p. 1
Ibid., Cap. VI, p. 2
20
Ibid., Cap. VII, p. 1
21
BONDUKI 2002, p. 144
19
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1.3

Iniciativa privada: o caso do Banco Hipotecário Lar Brasileiro

Ao lado dos órgãos governamentais, a iniciativa privada continuou investindo no
segmento residencial. Entre os mais importantes, podem ser citados a Casa
Bancária A. E. Carvalho (Banco E. E. Carvalho após 1954), o Banco Hipotecário
Lar Brasileiro, a Sulacap, a Ítalo-brasileira de Seguros Gerais, a Prudência
Capitalizações. Inicialmente, como vimos, os privados financiavam a construção
de habitações econômicas para locação caracterizadas pela baixa qualidade,
cortiços destinados às famílias de baixa renda, que garantiam grandes lucros por
riscos limitados. Depois da instauração da Lei do Inquilinato, e graças ao
aquecimento

econômico

do

pós-guerra,

o

partido

arquitetônico

dos

empreendimentos realizados evoluiu:
“O surto imobiliário em São Paulo, iniciado após a Segunda Guerra,
favoreceu a grande especulação. Aproveitaram-se para tais terrenos
estrategicamente situados em esquinas de ruas comerciais, sempre
prevendo edifícios mistos. Somente no começo da década de 50 é que se
cogitou da execução de grandes conjuntos residenciais instalados em
quarteirões inteiros”22.

Em 1925 o Grupo Sul América fundou o Banco Hipotecário Lar Brasileiro,
caracterizado pela especialização em empréstimos hipotecários. A lógica
financeira praticada pelo Banco e a possibilidade de dispor de liquidez de
dinheiro graças aos depósitos dos correntistas fizeram com que muitos conjuntos
realizados pelo BHLB, apesar de destinados às classes de média e baixa renda,
apresentassem uma surpreendente qualidade formal e construtiva.
Do ponto de vista da história da arquitetura, as atividades do BHLB enquadramse no período em que, no Brasil, “a linguagem moderna vai sendo definitivamente
incorporada no desenho dos edifícios”23. Esta tendência determinou uma
evolução não apenas na linguagem formal das realizações e em uma maior
racionalização - apoiada por uma indústria mais diversificada e desenvolvida das obras, mas também em uma transformação do conceito de propriedade
mediante a adoção em larga escala da modalidade “condomínio”: o lugar do
habitar coletivo.
Para melhor compreender as razões e os fatores que levaram à concepção das
obras arquitetônicas analisadas neste trabalho, serão investigados os temas da
gênese, da identidade e dos objetivos do Banco Hipotecário Lar Brasileiro, motor
da produção deste enorme corpus de obras.
22
23

XAVIER 1983 p. 36
VILARIÑO 2000
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1.3.1

O Grupo Sul América 24

No final do século XIX operava, no Brasil, a New York Life Insurance, uma
companhia norte americana de seguros de vida cujos prêmios, uma vez
recolhidos, eram destinados para investimentos e aplicações nos Estados
Unidos. Com o objetivo de conter as evasões de divisa e salvaguardar os
interesses econômicos nacionais, o Governo brasileiro aprovou, em 5 de
setembro de 1895, a Lei n° 294, que proibia às companhias de seguro
estrangeiras atuantes no Brasil de aplicar seus recursos fora do território
nacional. Nestas circunstâncias consideradas adversas, a New York Life
Insurance, assim como algumas outras companhias sediadas no exterior,
resolveu se retirar do País.
Em 5 de dezembro do mesmo ano, o empreendedor carioca D. Joaquim Sanchez
de Larragoiti, que havia sido representante da New York Life Insurance na
Capital Federal, fundou a Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida.
A origem da Companhia, de inspiração estrangeira, é revelada pelo nome
escolhido, que mantém a forma anglo-saxã na ordem das palavras: Sul América
(South America) e não, como se diz em português corrente, América do Sul 25.
A Companhia operou, durante os primeiros anos, exclusivamente no ramo dos
seguros de vida. A partir de 1900 seu campo de atuação foi ampliado e passou a
abranger os seguros terrestres e marítimos (com o nome de Sul América,
Terrestres, Marítimos e Acidentes). Na década de 1920 a Sul América, além de
oferecer novos tipos de seguro – como os seguros de automóveis e contra os
acidentes pessoais – abriu sua própria firma de Capitalização: a Sulacap, que
também teve um papel importante no financiamento e na construção de
conjuntos habitacionais – entre outros, o bairro Jardim Sulacap (1945) no Rio de
Janeiro. È interessante observar como este bairro de classe média é conhecido,
até hoje, por suas condições de vida agradáveis: pela qualidade de seus espaços
urbanos arborizados, pela articulação funcional que proporciona lugares de
trabalho nas proximidades das habitações e por uma implantação inteligente das
heirarquias viárias.
A grande diversificação de atividades operadas pela Sul América, que atuava
contemporaneamente em uma miríade de segmentos diversificados, revelou-se
uma estratégia fundamental na superação dos efeitos depressivos da crise
econômica em 1929.

24

As informações relativas ao Grupo Sul América foram levantadas na página internet da
Corporação e na entrevista contida em: FLORES 1998
25
FLORES 1998, p. 25
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1.3.2

Trajetória do Banco Hipotecário Lar Brasileiro

Visando reforçar sua influencia no campo do mercado imobiliário, o Grupo Sul
América fundou, em 19 de agosto de 1925, o Banco Hipotecário Lar Brasileiro,
cuja atividade básica era o financiamento de habitações 26. Seus objetivos, em
acordo com os debates que estavam no auge naqueles anos, eram “contribuir
para a solução do problema da casa própria” e “estimular o espírito de
providência”27. O BHLB se especializou em empréstimos hipotecários, bastante
raros naquele período, possibilitando a oferta de um capital de empréstimos e de
crédito ao setor imobiliário em todo País28. A prática da hipoteca consiste na
determinação de um imóvel como garantia para a restituição de um capital
emprestado. O Banco, inicialmente, concede ao comprador a consignação de um
valor para a compra de dado imóvel. O comprador se compromete a devolver o
valor emprestado através do pagamento de parcelas – com adição de taxas de
juros - até a quitação da dívida. Em caso de insolvência, o credor (Banco)
adquire a propriedade do imóvel posto como garantia, e poderá inseri-lo
novamente no mercado para recuperar o dinheiro do empréstimo.
A hipoteca, baseada na compra e na liquidação, do valor de um imóvel já
realizado, se diferencia de outra prática de financiamento de imóveis
extremamente difusa no período: o método do preço de custo. Este processo
prevê que os compradores, através de depósitos mensais, se tornem
financiadores da construção dos imóveis, até a conclusão da obra. Embora só
tenha sido formalizado pela Lei n° 459 de 1964, este foi o sistema que viabilizou
a construção da maioria dos condomínios brasileiros nas décadas de 1940 e
1950. Observada a diferença estrutural entre as duas práticas, o adjetivo
“Hipotecário” embutido na razão social do Banco Lar Brasileiro leva a excluir que
nossa instituição tenha realizado, em algum momento, moradias através do
sistema – então muito frequente - do “preço de custo”.
De fato, os bancos autorizados a funcionar como hipotecários, na época, eram
raríssimos: em 1935 o Ministério da Fazenda divulgara uma nota segundo a qual
existiam, no Brasil inteiro, apenas oito bancos de matriz hipotecária29. Atuavam
neste setor algumas Caixas Estaduais, como as Caixas Econômicas de São
Paulo e do Rio de Janeiro, mas o BHLB era a instituição que detinha o maior
poder de ação. A Sumoc (Superintendência de Moeda e de Crédito), que fora a
autoridade monetária antes da criação do Banco Central do Brasil em 1964,

26

WATANABE 1981, p. 9
ACRÓPOLE 1951, nº 158, p. 49
28
BOTELHO 2007
29
FLORES 1998, p. 25
27
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costumava contrapor-se às atividades dos bancos hipotecários, “por achar que
eles tinham compromissos de curto prazo e recebimentos de longo prazo, de
modo que a liquidez era pequena” 30. Na verdade, o Banco Hipotecário Lar
Brasileiro não funcionava apenas através de carteiras prediais: dispunha também
de carteiras comerciais, de modo semelhante aos bancos comuns, o que
proporcionava facilitações para as construtoras que realizavam as obras
consideradas de interesse do Banco. Ademais, o Banco contava com os recursos
financeiros de seus correntistas: de acordo com os dados divulgados, em junho
de 1951 a instituição era responsável pelas economias de mais de 80.000 31
depositantes (130.000 em 1955 32) em todo o Brasil, titulares de contas correntes
e cadernetas de poupança junto ao BHLB. Desta maneira, estava garantida a
liquidez necessária para promover os empreendimentos sucessivos.
O fim da experiência dos bancos hipotecários teve início a partir do começo dos
anos 60, quando a inflação gerou graves problemas de liquidez. Naqueles anos a
correção monetária (que, em seguida, foi fatal ao sistema do preço de custo,
devido aos seus reajustes insustentáveis33) ainda não havia sido instituída, e a
Lei de Usura, vigente a partir de 1933, limitava a possibilidade de lucrar com a
aplicação dos juros 34. Em 1961 o Governo brasileiro, presidido por Jânio
Quadros, aconselhou o banco norte americano Chase Manhattan de abrir as
negociações com o Grupo Sul América para a compra do BHLB. Até então, a
família Larragoiti detinha 98% do capital acionário. As negociações, concluídas
em 1962, resultaram na passagem de 51% das ações para o Chase Manhattan
Bank35: a partir daquele momento começou uma progressiva conversão do
Banco, de Hipotecário para comercial.
“Então, na transferência do controle para o Chase, houve também uma
saída do mercado, o banco, gradualmente, foi deixando de ser um banco
36

hipotecário e buscou ser um banco comercial, um banco de depósitos” .

Apesar deste processo gradual de mudança estrutural, o Banco continuou
financiando moradias durante mais alguns anos. O que decretou o término
definitivo das atividades dos bancos hipotecários foi a reforma bancária de 1964,
que promulgou sua exclusão do setor imobiliário. As Caixas Econômicas
30

Ibid., p. 45
ACRÓPOLE 1951, nº 158, p. 49
32
ACRÓPOLE 1955, n° 197, p. 261
33
Não era mais possível prever o valor das parcelas mensais necessárias para o
prosseguimento das obras!
34
WATANABE 1981, p. 10
35
A origem do Chase Manhattan Bank se deve à fusão, feita em 1955, entre o Chase National
Bank e a Manhattan Company. Em 2000 o Chase Manhattan Bank adquiriu o banco J. P.
Morgan, constituindo o grupo J. P. Morgan & Co.
36
FLORES 1998, p. 45
31
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Estaduais, principalmente a Caixa de São Paulo e a Caixa do Rio de Janeiro,
passaram a ter exclusividade no ramo da construção de imóveis. Em seguida o
setor se tornou de competência do BNH (Banco Nacional de Habitação), fundado
através da Lei n° 4.380/64. Finalmente, em 1986, esta alçada foi atribuída à
Caixa Econômica Federal.
A conversão do BHLB em banco comercial se tornou definitiva em 1965. Há um
pequeno indício desta passagem nas publicações da revista Acrópole daqueles
anos: o Bairro Jardim Estoril em Bauru (1962) 37, a nova sede do Banco em São
Paulo (1964) 38 e o Edifício Brasil – Portugal (1965)39, também em Bauru (talvez
um dos últimos empreendimentos realizados). Ao item “proprietário” corresponde
o nome “Banco Lar Brasileiro S.A.”: o termo “Hipotecário” desapareceu da razão
social, que foi modificada para ter a sigla própria das Sociedades Anônimas (não
ligadas a nomes particulares) com capital social dividido em ações.
1.3.3

Atividades e presença do BHLB em território nacional

A sede Matriz do Banco Hipotecário Lar Brasileiro situava-se na Rua do Ouvidor
n° 90, Centro do Rio de Janeiro, na época Capital Federal. Outras agências
ficavam nos bairros Copacabana, Bonsucesso, Ipanema, Catete, Tijuca e
Madureira. De acordo com os Diários Oficiais da União Publicados na década de
1950 e com os folhetos de venda distribuídos para fins publicitários, possuía uma
rede de agências nas mais importantes cidades brasileiras: São Paulo, Salvador,
Santos (no bairro José Menino), Niterói, Porto Alegre, Belo Horizonte e, mais
tarde, também em Recife, Curitiba (no bairro Méier), Goiânia, Campinas e Bauru.
A sede do Banco em São Paulo ficava, inicialmente, na Rua Álvares Penteado n°
143, no Centro; no começo dos anos 1960, porém, foi construída uma nova sede
em um terreno próximo, situado na esquina entre a própria Álvares Penteado e a
Rua da Quitanda. O edifício, projetado por Jacques Pilon, é apresentado na
publicação da revista Acrópole de 1964 40 como sede do “Banco Lar Brasileiro S.
A.”: a passagem das ações para o Chase Manhattan já havia começado, e o
termo “Hipotecário” já havia sido retirado do nome do estabelecimento.
Na capital paulista havia numerosas outras agências, nos bairros Vila Mariana,
Luz, Lapa, Brás, Perdizes, Pinheiros, Jardim América e na Avenida Nove de
Julho. Em quase todas as cidades onde existiam agências, se registram-se
atividades de financiamento e edificações de imóveis por parte do BHLB. E se,

37

ACRÓPOLE 1962 nº289, p. 20-21
ACRÓPOLE 1964 nº304, p. 38-41
39
ACRÓPOLE 1965, n°322, p. 42-43
40
ACRÓPOLE 1964, n°304, p. 38-41
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conforme o Diário Oficial da União de 19/04/1951, o frenesi construtivo era
tamanho que, somente em 1950, tinha-se chegado a edificar uma unidade
habitacional e meia por dia, não é impensável que o BHLB, ao longo de sua
extensa atividade no setor, tenha realizado um total de mais de um milhão de
moradias41.
Além, claramente, do retorno financeiro, uma das principais preocupações que o
Banco Hipotecário Lar Brasileiro compartilhava com o Governo brasileiro era a
questão da aquisição da casa própria. Nos relatórios de prestação de contas se
observa que, no começo da década de 1950, a instituição efetuava investimentos
vultosos em prol deste propósito, através da construção e do financiamento de
residências dignas e confortáveis destinadas às classes média e popular. Em
nota oficial publicada no Diário Oficial da União de 19/04/1951 em ocasião do 25°
ano de atividades do Banco, se destaca:
“Os propósitos dos fundadores do Lar Brasileiro estão sendo executados
assim dentro dos planos traçados há mais de 25 anos: pôr ao alcance do
maior número de famílias moradias próprias e condignas, assegurandolhes tranquilidade, bem estar, higiene e segurança, de acordo com as
42

possibilidades de cada um” .

No que diz respeito às tipologias dos imóveis financiados, o Banco adotava
estratégias diferenciadas de acordo com as especificidades do local de
implantação. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a possibilidade de
adquirir grandes glebas onde construir residências unifamiliares havia se tornado,
já no começo da década de 1950, cada vez mais rara, devido a falta de espaço
nas estreitas faixas de solo entre as praias e os morros, que limitavam a
implantação de urbanizações extensas. De fato, o único empreendimento carioca
de grande porte foi realizado em um terreno próximo a área militar de Gericinó.
Para remediar esta desvantagem, no Rio de Janeiro o BHLB teve de adotar
desde cedo43 a modalidade do condomínio vertical, constituído por edifícios de
apartamentos; esta tipologia de incorporação acabou sendo bem aceita pelos
compradores, que prontamente negociaram as unidades disponíveis. Em 1950 já
haviam sido construídos cinco edifícios, e mais 34 estavam sendo edificados,
com um total de quase 2.000 unidades habitacionais rapidamente ocupadas 44.
Todavia, as classes média e popular, que constituíam o alvo do mercado

41

WATANABE 1981, p. 9
Diário Oficial da União de 19/04/1951
43
No Rio de Janeiro a verticalização no segmento residencial se verificava já a partir da
década de 1910. Nos anos 1920 esta tendência se firmou e começaram a ser construídos
edifícios de uso misto (SOMEKH 1994).
44
Diário Oficial da União de 19/04/1951
42
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imobiliário financiado pelo BHLB, continuavam ligadas à tradição de residência
unifamiliar. Foi por isso que, onde as condições topográficas e geográficas o
permitiam, o Banco implantava e financiava dezenas e dezenas de casas,
destinadas às pequenas famílias. Em São Paulo, na Bahia, em Rio Grande do
Sul e em Minas Gerais, onde ainda existia a possibilidade de um crescimento
horizontal das cidades, o BHLB adquiriu grandes extensões de terrenos e as
urbanizou, loteou e preencheu com casas e edifícios de gabarito baixo – no
máximo três pavimentos – configurando “verdadeiras cidades confortáveis e
aprazíveis”45.
O sucesso das iniciativas impulsionadas pelo BHLB em relação à campanha
social da casa própria foi conclamado. O ano 1950, coincidente com as
comemorações de um quarto de século de operação, trouxe ao Banco um
imenso volume de negócios e lucros: somente naquele ano foram assinados 772
contratos de vendas de imóveis em edifícios de apartamentos, foram
consignados

957

créditos

bancários

perfazendo

um

total

de

Cr$

46

641.551.917,10 . Os imóveis objetos dos contratos estipulados haviam sido
avaliados por um valor de 2 bilhões e 250 milhões de cruzeiros.
“As transações feitas e as que estão em via de se realizarem demonstram
a pujança do Banco, impulsionam as riquezas do País e proporcionam
trabalho a numerosas indústrias ligadas ao ramo da construção” 47.

O BHLB costumava escolher criteriosamente os profissionais aos quais
encomendava os projetos. Na maioria dos casos os projetos arquitetônicos,
elaborados por arquitetos de renome, eram detalhados e padronizados por
funcionários do próprio Banco, que dispunha de um Setor de Engenharia. A
possibilidade de oferecer arquiteturas de autoria e de qualidade constituía mais
um atrativo para o mercado imobiliário.

45

Ibid.
Referência: Cruzeiro adotado de 1942 a 1967
47
Diário Oficial da União de 19/04/1951
46
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← Nas páginas anteriores:
Figura 01
Anúncio publicitário do Banco Hipotecário
Lar Brasileiro publicado na revista Acrópole.
Impressiona a disponibilidade financeira da
instituição, que pôde locar uma página
inteira da revista.
Figura 02
Miscelânea de folhetos propagandísticos
dos empreendimentos lançados pelo Banco
Hipotecário Lar Brasileiro, publicados por
revistas e jornais como Acrópole e Tribuna
Santista.
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2.
Algumas contribuições
para a história da
arquitetura paulista e
brasileira do século XX.

Antes de analisar e assimilar as especificidades de cada caso de estudo, é oportuno
elaborar uma reflexão acerca do papel que este conjunto de obras desempenhou no
panorama da arquitetura brasileira do século XX. Dispondo desta base, será
possível ter um entendimento mais profundo e uma apreciação mais completa de
cada uma das obras, e poderá ser abordado, nas considerações finais deste
trabalho, o tema da tutela e da conservação das mesmas.
Grande parte da produção do BHLB se enquadra, por suas características tanto
funcionais, quanto dimensionais e compositivas, na categoria das chamadas
“arquiteturas menores”. O interesse para estas obras, aparece de maneira incipiente
na produção de John Ruskin, e o tema da salvaguarda, da valorização e do
reconhecimento deste tipo de obras de arquitetura no campo do restauro foi
abordado de maneira mais sistemática nos textos de Alois Riegl. Segundo Riegl, o
conceito de “monumento” deveria ser expandido a uma “série de artefatos mais
modestos,

chamados

de

«arquiteturas

menores»

aos

quais,

através

de

investigações aptas para compreender a “dimensão patrimonial dos artefatos
urbanos”, seriam atribuídos valores de artisticidade e de historicidade, “permitindo
significativa expansão dos bens identificáveis como patrimônio” 48. Tais diretrizes,

48

RUFINONI 2013, p.65-66
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retomadas em seguida por outros autores, foram adotadas na redação da Carta de
Veneza, que em seu Artigo 1° enuncia:
“A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada,
bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização
particular, de uma civilização significativa ou de um acontecimento histórico.
Estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, que
tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural”49.

A atribuição desta significação cultural aos conjuntos BHLB envolve um olhar
dúplice: identificar as instâncias testemunhais, ligadas à concepção das mesmas, e
avaliar, ao mesmo tempo, as contribuições das obras no âmbito da história da
arquitetura Nacional. No que diz respeito ao aspecto testemunhal, as realizações
remetem, por um lado, à história do Banco Hipotecário Lar Brasileiro e, por outro, à
atividade de figuras profissionais em destaque.
Elaborar a listagem e a análise dos conjuntos habitacionais selecionados representa
uma boa oportunidade de reconstruir e fixar a trajetória e a identidade do Banco
Hipotecário Lar Brasileiro; uma instituição atualmente extinta, mas que já deteve
grande influencia no panorama da construção civil e do segmento imobiliário no
Brasil.
Os conjuntos remetem também a atividades e trajetórias individuais. Como vimos50,
era praxe do Banco encarregar arquitetos de renome para a elaboração dos projetos
arquitetônicos. Em numerosos casos se trata de profissionais cujas contribuições,
teóricas e práticas, impulsionaram o debate e a definição de uma arquitetura
brasileira de qualidade. A questão da autoria se configura, portanto, como um dos
elementos passíveis de atribuição de valor e significância cultural aos casos
estudados. Bonduki (2002) aponta:
“É preciso citar ainda, além da produção realizada pelos IAPs e outros órgãos
governamentais, uma grande produção privada de habitação destinada
predominantemente para a classe média, fortemente influenciada pelo
movimento moderno. Projetados por arquitetos como Niemeyer, Abelardo de
Souza, MM Roberto51 e outros, estes empreendimentos adotam os mesmos
princípios modernos que orientam a produção social, como economia,
racionalidade, valorização do espaço publico, incorporação de equipamentos
coletivos e estandardização, gerando edifícios – verdadeiros unités d’ habitation

49

ICOMOS 1964
Ver Capítulo 1 da presente dissertação.
51
Todos colaboradores, em tempos diversos, do BHLB.
50
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– que pouco se diferenciam, como soluções arquitetônicas, dos projetos de
habitação social”52.

Por fim, estas obras oferecem preciosos indícios acerca das técnicas construtivas e
dos materiais adotados na primeira metade do século XX e do modus habitandi da
sociedade brasileira da época.
Em termos de história da arquitetura brasileira, distinguimos duas categorias: as
obras ligadas à linguagem da arquitetura moderna e aquelas relacionadas à adoção
de estilos de derivação variada.
2.1

Arquitetura moderna e verticalização.

A atividade do BHLB enquadra-se no extenso processo de construção de vivendas
para a classe trabalhadora que incentivou a afirmação da arquitetura moderna no
Brasil. Todavia, apesar de existir, no que diz respeito à linguagem da composição
arquitetônica adotada, semelhanças entre as experiências brasileiras e europeias,
foram observadas algumas importantes diferenças conceituais entre estas duas
realidades 53.
Já nas primeiras décadas do século XX, na Europa, uma das principais temáticas de
eventos como as exposições Weissenhofsiedlung (Stuttgart, 1927) e WUWA
(Wroclaw, 1929), promovidas pelo Deutscher Werkbund, e do 2º e 3° CIAM
(respectivamente em Frankfurt, 1929 e Bruxelas, 1930), havia sido a questão da
produção maciça de moradias destinadas às camadas de renda mínima. As
arquiteturas propostas deveriam apresentar um caráter utilitário, onde haveria plena
correspondência entre forma, função e estrutura. Os conceitos de utilidade,
durabilidade, economicidade e beleza (de matriz industrial) do objeto arquitetônico
constituiriam, ao ver dos inteletuais do Deutscher Werkbund e dos arquitetos do
Bauhaus, a base para a instituição de uma nova ordem social, e seriam propulsoras
de uma progressiva sensibilização da coletividade em relação às questões do
alojamento digno.
No Brasil da Era Vargas, não fazia parte dos objetivos do Governo incentivar
quaisquer anseios de igualdade. O potencial da arquitetura como elemento de
transformação da sociedade, todavia, foi prontamente e habilmente aproveitado. Se,
por um lado, na concepção getulista a temática da moradia se ligava à questão da
responsabilidade social, por outro lado a implementação da política da casa própria
não se configurava como um instrumento para abrandar as disparidades da
sociedade, mas como um meio para estabelecer uma ordem e manter o controle.

52
53

BONDUKI 2002, p. 143
De acordo com a leitura proposta por SAMPAIO 2002 E SEGAWA 1999.
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Esta leitura divergia radicalmente das argumentações dos intelectuais e arquitetos
europeus, os quais atribuíam aos espaços do existenzminimum, ampliados e
multiplicados pelos equipamentos coletivos nas escalas condominial e urbana, o
poder de transformar profundamente a sociedade em sua estruturação.
Os paradigmas da industrialização, da racionalização e do barateamento foram
aceitos e adotados no Brasil por suas evidentes vantagens do ponto de vista da
economia do processo produtivo. Os empreendedores e incorporadores, com o
objetivo de realizar obras econômicas geradoras de lucros, exploraram a
oportunidade de investir em projetos que incorporavam os parâmetros habitacionais
propostos pelo Movimento Moderno. A maioria dos arquitetos atuantes nos anos do
Regime, por outro lado, não compartilhava com os intelectuais a preocupação de
superar a vertente formal e estabelecer paralelos conceituais entre as suas obras e
as experiências que estavam sendo realizadas pelas vanguardas europeias 54. O
trabalho dos profissionais brasileiros enquadrava-se, grosso modo, no processo de
construção do Homem Novo, para quem era prevista uma casa onde morar com sua
família, não respondendo necessariamente às preocupações originadas pela
questão da moradia digna. A adoção dos preceitos preconizados pelo Movimento
Moderno no Brasil pode ser considerada, antes de tudo, um fenômeno intelectual,
assumido pelos arquitetos, de acordo com Bruand e Segawa55, só em um segundo
tempo e somente após um longo debater.
A análise das obras selecionadas neste trabalho revela que a adoção em larga
escala de uma linguagem arquitetônica moderna por parte do BHLB, em seus
empreendimentos, vai se afirmando a partir dos anos 1940 e consolidando na
década de 1950. Isto coincide com a progressiva aceitação da verticalização por
parte da sociedade. Apesar de existirem casos de conjuntos de residências
unifamiliares que apresentam elementos de composição próprios do movimento
moderno56, tais elementos se observam principalmente nos edifícios de maior porte.
De fato, até a década de 1940, no Brasil, a verticalização, associada à ideia de
habitação coletiva, encontrou resistência. Diferentemente do que aconteceu na
Europa57, os apartamentos foram inicialmente adotados pela classe média,
estenderam-se para a classe alta e só depois se difundiram entre as famílias de
54

Contudo, parece pertinente lembrar as contribuições de arquitetos como Rino Levi e de Gregori
Warchawchik, os quais alimentaram o debate que levou à introdução e progressiva aceitação da
arquitetura moderna no Brasil.
55
SEGAWA 1999 e BRUAND 1981. Segundo BRUAND 1981, a assimilação dos conceitos do
Movimento Moderno pelos arquitetos brasileiros só se verificou depois da experiência do MESP,
concluída em 1943.
56
Ver Pompéia 2 (Ficha 1.07), Jardim Ana Rosa (Ficha 1.09), Vila Elvira 1 e 2 (Fichas 1.10 e 1.11)
e Jardim Estoril (Ficha 1,12).
57
Inicialmente, na Europa, as habitações coletivas foram destinadas para as camadas de baixa
renda.
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baixa renda, que continuavam preferindo as casas unifamiliares. Esta resistência se
deve a fatores diversos, de ordem econômica e cultural.
Como vimos no Capítulo 1, devido à escassez de terrenos extensos onde construir
residências unifamiliares, no Rio de Janeiro os edifícios de apartamentos
começaram a ser erigidos já a partir da década de 1910. Em decorrência da crise
habitacional no Rio de Janeiro, no final da década de 1920 tornou-se necessário
emanar um Decreto58 para regulamentação do condomínio, entendido como “figura
jurídica da parcela ideal do terreno, permitindo a existência de diversos proprietários
independentes em um só imóvel”59. Em São Paulo, cidade caracterizada por uma
menor densidade, a tipologia vertical foi introduzida primeiramente para atender o
setor terciário60 e somente em um segundo tempo foi aceita como solução para o
segmento residencial.
Avanços técnicos, como a utilização maciça dos elevadores nos anos 1940, também
contribuíram no processo de verticalização da cidade. Somekh (1994) observa que a
verticalização “é entendida como o resultado da multiplicação do solo urbano
possibilitada pelo elevador”61, mas que até meados dos anos 30, em São Paulo,
cerca de 65% dos prédios verticalizados providos de elevadores eram ocupados por
comércios e serviços.
Já nas primeiras décadas do século XX, os engenheiros Antônio de Souza Barros
Filho e Heribaldo Siciliano preconizavam a adoção da modalidade condomínio, que
segundo eles evitava que as habitações econômicas se afastassem do centro,
oferecendo todas as vantagens de uma habitação bem localizada. A redução do
tempo de deslocamento entre casa e trabalho resultaria em uma maior eficiência
produtiva, que, aliada à racionalização em fase construtiva, proporcionaria uma
economia geral: “máximo aproveitamento dos espaços úteis, aproveitamento do
terreno, redução da área útil da habitação, redução de gastos de infraestrutura” 62. A
aceitação da verticalização tornar-se-ia um meio para evitar o crescimento
descontrolado da cidade difusa e de baixa densidade, que gravava os serviços
públicos e os transportes. Todavia, como observa Inoue (2010), precisava vencer a
resistência da sociedade:

58

Decreto 5.481 de 25/06/1928
SAMPAIO 2002, p. 26
60
De acordo com SOMEKH 1994, p. 23
61
Ibid. 1994, p. 136
62
SAMPAIO 2002, p. 16
59
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“...era necessário criar uma mercadoria diferente da que existia, mesmo porque
no início da produção de apartamentos havia preconceito de que fossem
confundidos com habitações coletivas, cortiços ou vilas operárias”63.

Supõe-se que a exigência de oferecer um produto diferenciado para a classe de
renda médio - alta fez com que a iniciativa privada, uma vez que havia se afirmado a
prática da construção de imóveis para venda64, em vez de focar em um padrão baixo
para garantir o lucro, tenha investido em edilícia de boa qualidade. Os apartamentos
apresentavam dimensões confortáveis, soluções arquitetônicas rebuscadas e outros
requintes: “separação das circulações, entre social e serviços, maior distância entre
a área social e a dos empregados e uso de materiais nobres nas áreas comuns”65.
Por outro lado, para quem dispunha de meios econômicos limitados existiam três
opções. A primeira era a locação de imóveis, com suas desvantagens. A segunda
previa a aquisição de lotes em assentamentos periféricos, muitas vezes
clandestinos, afastados do centro e desprovidos de serviços. A terceira era a
aceitação de apartamentos mínimos, mas bem localizados. Aos compradores de
renda baixa e médio – baixa que pretendiam se manter próximos ao centro, o
mercado oferecia a tipologia das kitchenettes, que Somekh (1994) coliga a um
padrão de construção norte – americano e que em São Paulo foi extremamente
difusa entre 1940 e 1956. Esta tipologia inovadora, compacta, econômica, que
limitava ao essencial todas as necessidades de moradia, alcançava a classe média,
mas “apresentava as limitações típicas das piores habitações proletárias, onde se
verificava a sobreposição de funções no mesmo espaço”66. Era destinada a solteiros
ou casais recém formados, possivelmente empregados no centro da cidade, e era
vista como uma forma de moradia temporária ou, em alguns casos, usada apenas
durante os dias úteis da semana. Para superar o preconceito corrente, que tachava
as kitchenettes de promiscuidade e imoralidade, foram adotadas soluções que
previam a implantação de edifícios multifuncionais, caracterizados por tipologias
habitacionais diferentes, onde no mesmo programa coexistiam kitchenettes e
unidades de um, dois, até três dormitórios. Não faltavam, contudo, edifícios
constituídos integralmente por kitchenettes. Tendo áreas úteis inferiores a quanto
previsto pela legislação, eram apresentados aos órgãos de aprovação como
edifícios comerciais ou hotéis, que ademais traziam vantagens econômicas:
“Segundo o Decreto Lei 6.761, publicado no D. O. de 2/8/1944, aos hotéis que se
construírem no prazo de cinco anos, em todo território nacional, será concedida
63

INOUE 2010, p. 161.
Em detrimento da produção de imóveis para locação, parcialmente inibida pela Lei do Inquilinato
de 1942 (ver Capítulo 1).
65
LEMOS 1979 apud ROSSETTO 2002, p. 106
66
ROSSETTO 2002, p. 42
64
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a isenção de impostos federais, estaduais e municipais, que «gravarem as
respectivas construções e – durante dez anos – a das que incidirem sobre este
ramo de negócios»”67.

No âmbito da nossa pesquisa, um exemplo desta situação é o Edifício Mara (Ficha
3.03) de 1942, cujas instalações sanitárias eram ventiladas através de poços:
situação, esta, que o Código de Obras vigente aprovava somente nos hotéis. Até
mesmo na publicação68 da revista Acrópole o Edifício Mara foi apresentado como
estrutura hoteleira.
A tipologia dos apartamentos duplex, já adotada nas experiências europeias,
também foi retomada pelos arquitetos brasileiros e adotada em numerosos
conjuntos habitacionais promovidos tanto pela iniciativa pública quanto pela privada.
No âmbito deste trabalho, os Edifícios Guapira e Hicatú (Ficha 2.06), o projeto do
Edifício Presidente Roosevelt (Ficha 4.04) e o Edifício Guarabira (ver Anexo)
apresentam plantas com configuração duplex. Porto (1938) atribuía à tipologia
duplex uma economia de 15% de espaço e 20% de despesas com a circulação
horizontal e a iluminação, além de garantir uma mais eficiente separação entre as
funções diurnas e noturnas 69.
A adoção difusa dos pilotis no pavimento térreo, outro elemento próprio da
linguagem arquitetônica moderna que pode ser observado em numerosas obras
analisadas neste trabalho, também apresentava vantagens em termos de espaço e
de qualidade de vida:
“...o mesmo [piloti] recupera 95% da área construída. Seu emprego assegura a
todos os apartamentos visibilidade para o horizonte e contato com a natureza,
evitando que os apartamentos situados no térreo sejam constantemente
devassados e, portanto, desvalorizados. [...] Usar o espaço ganho para «recreio
70

das crianças» é muito importante” .

É relevante observar como o BHLB tenha realizado exemplares representativos de
todas as tendências experimentadas no período (apartamentos para a classe médio
– alta, kitchenettes, unidades duplex, edifícios multifuncionais), e como estes
exemplares apresentem elementos consolidados da linguagem arquitetônica
moderna: os pilotis, as plantas e fachadas livres, as coberturas planas. Abelardo de
Souza (1978) resumia assim as possibilidades proporcionadas pela nova arquitetura:
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Observador Econômico 1944, p. 14, apud INOUE 2010.
Acrópole n° 81-82, 1945, p. 282-283
69
PORTO 1938, p. 43, apud BONDUKI 2002.
70
Ibid. p. 45
68
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“Era a função de cada cômodo, era a utilidade de uma cozinha, era a interligação
destes cômodos e mais quartos e salas que davam a funcionalidade da planta.
Tínhamos uma planta livre sem os cânones e a simetria até então obrigatórios”71.

2.2

Arquiteturas menores e emprego de estilos.

O modelo da casa unifamiliar, isolada, tão entrelaçada com a ideia do núcleo familiar
brasileiro, nunca deixou de ser produzido. Já observamos que alguns conjuntos de
residências unifamiliares, analisados neste trabalho, apresentam elementos típicos
da arquitetura moderna. Na maioria dos casos de conjuntos habitacionais
“horizontais”, contudo, constata-se que os imóveis se caracterizam pela adoção de
estilos variados. A análise dos casos de estudo vai mostrar o quanto este padrão era
difuso e o quanto estes exemplares, em termos de preservação, correm riscos de
desaparecer, tendo sofrido ao longo das décadas todo sorte de descaracterizações
e até demolições em massa.
A fragilidade destes conjuntos, constituídos por residências de pequenas dimensões,
deve-se a fatores variados. Em primeiro lugar, à questão da propriedade privada e à
ausência de leis de condomínio que regulem as ações dos proprietários: apesar de
ter surgido como conjuntos, cada habitação funciona de maneira independente. Por
isso, em ausência de regulamentações específicas emanadas pelos órgãos de
preservação e pelos órgãos da Prefeitura que regem as transformações urbanas e
arquitetônicas direcionadas aos bens não tombados , cada família pode executar
sobre seu imóvel quaisquer alterações que sejam desejadas, sem que haja algum
tipo de penalização ou sanção em decorrência disso. Analogamente, o direito de
propriedade permite que os imóveis sejam vendidas. A especulação imobiliária
torna-se o primeiro fator de desaparecimento dos conjuntos das residências
unifamiliares, tão comuns em São Paulo já a partir das primeiras décadas do século
XX. Observamos, com uma frequência a cada dia maior e mais preocupante, inteiros
trechos de cidade sendo adquiridos por grandes incorporadoras, cujo interesse
reside apenas na posse dos terrenos: após a demolição de tudo que lá existe,
procede-se à edificação de condomínios fechados ocupados por imensas torres de
apartamentos.
No fundo, todas as questões acenadas acima derivam da dificuldade de atribuir e
reconhecer o valor destas obras; uma dificuldade que permeia tanto a sociedade
quanto os próprios profissionais da arquitetura os quais, também devido à sua
formação, detêm sua parcela de responsabilidade. Uma olhada superficial destas
obras poderia, de fato, rotulá-las como desinteressantes. Do ponto de vista da
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SOUZA 1978, p. 27
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sociedade, porque se trata de imóveis maioria das vezes humildes, caracterizados
por dimensões modestas e densamente agrupados. Do ponto de vista das últimas
gerações de arquitetos, porque a formação recebida, tendencialmente, favorece a
valorização dos êxitos da linguagem arquitetônica moderna 72, em detrimento dos
exemplares caracterizados pelo emprego de estilos, ainda observados com
desconfiança e rotulados como historicistas, e sem relação com o tempo em que as
obras foram feitas. Contudo, e não é de hoje 73, assiste-se à uma progressiva tomada
de consciência que está aos pouco fundamentando o reconhecimento de valor
destas obras.
Em âmbito acadêmico, estão sendo desenvolvidas pesquisas voltadas à valorização
e à salvaguarda destes valiosos exemplos de arquiteturas menores. Trata-se de
pesquisas que, reconstruindo as origens e as trajetórias dos elementos compositivos
e formais próprios destas arquiteturas, visam um entendimento mais profundo das
obras e constroem os argumentos que fundamentarão sua defesa. Parte-se do
pressuposto que todos os elementos adotados em tão larga escala nas arquiteturas
residenciais unifamiliares do período têm uma origem, e que esta origem pode ser
investigada. Em suas teses de doutoramento, D’Alambert (2003) seleciona e
descreve os traços característicos das arquiteturas que inspiraram a afirmação dos
estilos na produção de arquiteturas residenciais populares, enquanto Atique (2007)
expõe as fases que levaram à afirmação e ao enraizamento do Mission Style (ou
Estilo Missões) e do Neocolonial no Brasil.
Historiador da arte e diretor da Escola Nacional de Belas Artes, ativo a partir das
primeiras décadas do século XX, José Marianno Filho tinha aversão pela
nomenclatura “estilo neocolonial”, pois por um lado desaprovava o uso do termo
“estilo”, e por outro queria desligar este movimento das experiências estilísticas do
ecletismo, que julgava esgotadas. Reputava que a locução “arquitetura tradicional
brasileira” fosse mais adequada. Naquele período, na maioria dos países
americanos buscava-se a definição de um estilo nacional, voltado aos respectivos
passados coloniais caracterizados pelo resgate de “imagens e proporções
arquitetônicas verificadas na época colonial”74, atualizando-as de acordo com os
novos modos de vida, os avanços tecnológicos e as novas técnicas construtivas.
José Marianno Filho e Ricardo Severo eram contrários ao “escambo de formas” 75
entre o Brasil, ligado à tradição portuguesa, e os países de ascendência hispânica,
cujos elementos artísticos e arquitetônicos, segundo eles, não deveriam ser
72

Principalmente, neste âmbito, no que concerne a crítica à ornamentação e à aplicação, em fase
de projeto, do conceito do form follows function.
73
Há décadas, acadêmicos como Carlos Lemos vêm catalogando e estudando este tipo de
imóveis: ver, por exemplo, o ensaio Alvenaria Burguesa (LEMOS 1985).
74
ATIQUE 2007, p. 274. Para este tema ver também PINHEIRO 2011.
75
Ibid., p. 278
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adotados como modelos e utilizados indiscriminadamente, como formas copiadas de
catálogos. Contudo, de acordo com a teorização de D’Alembert (2003), dentro do
panorama da arquitetura residencial paulistana das décadas de 1920 e 1930,
observa-se que não apenas o Neocolonial de matriz luso-brasileira, mas também
aquele de derivação hispano-americana, e o Art Déco “...representavam as
linguagens estilísticas mais copiadas, recriadas e difundidas, e as que melhor se
adaptaram às conveniências e aos anseios de afirmação social e de modernidade
da classe média local”76. Sempre segundo D’Alembert, esta correspondência entre a
vertente ideológica e a vertente formal, resultada em uma adoção em larga escala
destas três linguagens arquitetônicas, não pôde que estimular uma “reflexão cerca
do comprometimento formal e das influências estilísticas destes edifícios na
formulação de uma linguagem arquitetônica popular resultante de recriações,
amplamente disseminada na cidade de São Paulo” 77. Pode ser útil retomar a
descrição dos partidos arquitetônicos e estilemas mais frequentes, aplicados
inicialmente em obras de arquitetura de alto padrão e em seguida simplificados e
adotados em larga escala nas edificações de porte menor, destinadas às classes de
renda média e médio-baixa.
2.2.1

Neocolonial luso-brasileiro

D’Alambert (2003) atribui a definição progressiva da linguagem arquitetônica
Neocolonial luso-brasileira a três expoentes distintos e sequenciais: Ricardo Severo,
Victor Dubugras e os arquitetos eruditos ativos a partir dos anos 1920. A autora
observa que a tradição luso-brasileira adotada por Ricardo Severo em seus projetos
de residências se baseava em um “repertório estilístico inédito, que certamente
serviu de inspiração direta para a composição das fachadas de muitas casas
populares”78. Também os estilemas trazidos e reproduzidos por Victor Dubugras,
continua D’Alembert, “foram amplamente incorporados, copiados e recriados na
arquitetura popular paulista”, de acordo com quanto já havia afirmado Carlos Lemos
nos anos 80, em Alvenaria Burguesa79. Os projetos dos arquitetos eruditos,
finalmente, eram influenciados pelo repertório hispano-americano, que vinha se
somar à tradição lusa. Graças à atividade destes profissionais, “o gosto pelos
elementos formais e estilísticos oriundos da arquitetura das missões espanholas do
México e da Califórnia foi popularizado nas casas paulistanas” 80 na década de 30 e
nos anos sucessivos.
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D’ALEMBERT 2003, p. 112
Ibid., p. 113
78
Ibid., p. 114
79
LEMOS 1985, p. 166
80
D’ALEMBERT 2003, p. 118
77
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Ricardo Severo, escreve D’Alembert81, projetava casas térreas e sobrados, dotados
de fachadas compostas por volumes térreos ou assobradados e telhados de
aparência recortada. Suas realizações, de acordo com a análise da autora,
caracterizam-se pela recorrência de estilemas quais: beiral de beira-seveira;
“cachorros” de madeira; mansardas de inspiração pombalina; emprego de telhas do
tipo capa-e-canal (ditas “paulistinhas”) com acabamento arrebitado nos ângulos em
forma de lança ou de pomba; uso de telhas de faiança pintadas em azul e branco e
pinhais de louça; chaminés do Algarve; alpendres guarnecendo as portas de entrada
com colunas de seção circular; cunhais em relevo, pintados com tons diferentes
daqueles usados nas paredes, às vezes, imitando pedras aparelhadas ou
irregulares;

envasaduras

com

vergas

recurvadas

e

discreta

decoração

barroquizante; janelas e balcões treliçados; painéis de azulejos decorados situados
sobre ou sob as janelas e em paredes internas.
D’Alambert (2003), observa que a contribuição de Victor Dubugras tem como êxito a
configuração de um partido arquitetônico definido por82: arcabouço prismático ou
cúbico, sempre assobradado, terraços descobertos sobre as varandas térreas
laterais; volumes em balanço configurando “bow-windows”, patamares de escadas,
janelas suspensas; coberturas em quatro águas de telhas tipo capa-e-canal (ditas
“paulistinhas”). Os estilemas mais frequentes são: telhados com beirais sem
revestimento e “cachorros” de madeira aparente; fachadas com panos de tijolos à
vista com embasamentos de pedras irregulares; pedras soltas aleatoriamente nas
fachadas de alvenaria; fachadas revestidas com pedras irregulares miúdas (ditas
“canjiquinhas”), às vezes entremeadas de pedras maiores; janelas com venezianas
de madeira nos dormitórios; envasaduras com vergas de pedra aparente; faixa
horizontal decorativa logo abaixo do pequeno beiral do telhado circundando todas às
fachadas, às vezes interrompidas pelas janelas; janelas sequenciais de altura
variável marcando as caixas de escada; jardineiras junto às janelas no pavimento
superior; peitoris dos terraços e muros de divisa marcados por elementos vazados
em forma de meias luas, escamas de peixe e motivos triangulares.
Por fim, D’Alembert esmiúça a contribuição dos arquitetos eruditos a partir de 1920,
que projetavam casas térreas ou sobrados 83, com alpendres marcados por fileiras de
arcos plenos apoiados em colunas toscanas, telhados recortados quase sempre
dotados de beirais e “cachorros”. Observam-se estilemas recorrentes, de inspiração
hispano-americana, quais: frontões barrocos curvilíneos com volutas e controvolutas
inspiradas nas arquiteturas religiosas, janelas com arcos lavrados, óculos ou painéis

81

Ibid., p. 189
Ibid., p. 190
83
Ibid., p. 192
82
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quadrilobados vazados ou azulejados, vidraças quadriculadas ou losangulares,
portadas barrocas de pedra ou madeira marcando a entrada principal, vitrais e
painéis com motivos florais ou evocativas das explorações náuticas portuguesas
(tema das caravelas).
2.2.2

Neocolonial hispano-americano

As experiências análogas que estavam amadurecendo nos Estados Unidos
incorporavam sem receios as referências de matriz hispânica. Dentro do repertório
desenvolvido naqueles anos no México, era experimentada toda uma variedade de
formas, até barrocas84, na tentativa de reevocar a arquitetura tradicional colonial
mexicana85. O Mission Style tem sua origem em território estadunidense, em
meados do século XIX, após as sucessivas expansões territoriais que levaram à
necessidade de incorporar e atenuar os resquícios da dominação mexicana. Em
termos arquitetônicos, esta assimilação gerou resultados caracterizados por traços
da cultura espanhola dentro de um mosaico de diferenças raciais e tradições
religiosas e históricas. Complexos nascidos como missões franciscanas foram
inseridos progressivamente em circuitos turísticos de inspiração romântica,
ambientados em paisagens que foram se configurando como evocativas do
estereótipo californiano. Neste fervor comercial, os motivos hispânicos começaram a
ser reproduzidos maciçamente pelos arquitetos norte americanos a partir da década
de 1900. Graças a obras como as de Rexford Newcomb, que analisava
minuciosamente, em todos os detalhes, o corpus das antigas missões franciscanas,
os estilemas adotados começaram a circular. No Mission Style se mesclavam
referências

hispano-americanas

com

“elementos

espaciais

e

ornamentais

provenientes das arquiteturas florentina e mediterrâneas [...], sobretudo no período
em que [a mediterrânea] foi produzida sob dominação árabe” 86. Apesar de ter sido
desenvolvido em várias regiões, o Estilo Missões considerado mais bem acabado foi
aquele produzido na Califórnia meridional.
No que diz respeito às técnicas construtivas e aos materiais, não havia emprego de
adobe, o material utilizado originariamente, mas de alvenarias de pedras e,
principalmente, de tijolos. Por isso e por outras razões, em especial pelo fato de se
configurar como êxito de uma miscelânea de tradições, o Mission Style era
considerado por alguns como uma linguagem arquitetônica que já nascera fake87.

84

Nas reelaborações paulistas se observam com frequência, por exemplo, as janelas emolduradas
por formas barroquizantes que evocam panos drapejados ou motivos de conchas.
85
ATIQUE 2007, p. 280. Atique se refere a esta corrente como Spanish Colonial Style.
86
Ibid., p.298
87
Ibid. p. 301
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Apesar desta fama e das restrições de José Marianno Filho, que via sua proposta
nacionalista sendo desnaturada, em eventos internacionais organizados na década
de 1920 - como a Feira de Filadélfia de 1925 – não era incomum que os arquitetos
brasileiros, sujeitos às influencias norte-americanas proporcionadas pelos cinema e
pela circulação de revistas, apresentassem pavilhões caracterizados pela fusão de
elementos de origem luso-brasileira com referências extraídas do repertório hispanoamericano. Deve-se à experiência do Mission Style, verdadeiro fenômeno panamericano, uma série de contribuições no âmbito da prática arquitetônica brasileira
e, no específico da presente pesquisa, paulista. Contribuições que também
aparecem, com frequência, nas realizações do Banco Hipotecário Lar Brasileiro, que
durante sua atividade sempre acompanhara as tendências edilícias mais em auge.
Em sua tese de doutoramento, Atique (2007) resume as características formais do
Mission Style, anteriormente pesquisadas e enunciadas por D’Alambert (2003).
“Como partido arquitetônico, a autora apontou a presença de um torreão circular,
coberto por telhado cônico, marcando a caixa de escada no flanco do arcabouço.
Acrescentou, ainda, como características, a presença de telhado movimentado
de telhas capa-e-canal, fachada principal arrematada, total ou parcialmente, por
telhado

de

duas

águas

com

oitão

coberto

por

telhas

paulistinhas

transversalmente dispostas e telhados secundários interceptando segmentos de
fachadas. Como estilemas frequentes apontou, também, a presença de
pequenos corpos em balanço, nos andares superiores; chaminés de lareiras;
elementos decorativos lembrando extremidades de dormentes88, arrematando
corpos salientes e janelas e balcões; balcões alpendrados no pavimento
superior, guarnecidos por colunas salomônicas ou torneadas; alpendres com
arcos plenos, abatidos ou goticizantes – que procuravam remeter aos elaborados
elementos de origem árabe -, às vezes, emoldurados por tijolos ou pedras
dispostos aleatoriamente, imitando aduelas; janelas com venezianas; mísulas de
ferro e de madeira sustentando balcões; gradis de ferro trabalhados em portas e
janelas e nos guarda-corpos dos balcões; revestimento rústico de fachada com
reboco grosso em relevo, geralmente, na cor branca – para evocação dos
resíduos deixados pelas brochas das constantes caiações nos prédios originais ; painéis de azulejos quadrilobados, dentre alguns outros” 89

3.2.3

Outros estilos

Em sua tese, D’Alembert elabora também uma descrição de outros estilos (ou
“correntes estilísticas”) recorrentes na arquitetura residencial de São Paulo das

88
89

As tradicionais abobadillas, típicas da tradição construtiva hispânica.
ATIQUE 2007, p. 301, retomando a tese de D’ALEMBERT 2003, p. 196
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décadas de 1920,1930 e 1940 junto ao Neocolonial (luso-brasileiro e hispanoamericano), ao Art Déco e à arquitetura moderna.
O estilo normando foi introduzido em São Paulo na década de 20 e recorre com
frequência nas realizações do Banco Hipotecário Lar Brasileiro. É caracterizado por
“elementos de ornamentação retirados do vocabulário estilístico da arquitetura
vernácula medieval dos países do Norte da Europa” 90.
O partido arquitetônico91 apresenta coberturas com caimento acentuado. Entre os
estilemas mais frequentes, se observam as decorações em massa imitando tábuas
de madeira (“enxaimel”) nos oitões frontais ou marcando os panos das fachadas e
os arcos em ogiva gótica abatida, de pequena altura (ditos “Tudor”).
O maneirismo paulistano, em auge a partir dos anos 20, se caracterizava pela
releitura dos elementos do Neocolonial luso-brasileiro, filtrados pela contribuição,
vulgarizada, de Victor Dubugras, com adição de outros estilemas de derivação
popular. Numerosos traços desta corrente estilística, resumidos por D’Alembert, se
observam nas remanescentes realizações do Banco Hipotecário Lar Brasileiro,
conforme veremos mais adiante, nas fichas de análise dos conjuntos estudados.
O partido arquitetônico92 apresenta, geralmente, arcabouço prismático ou cúbico de
tijolos a vista; coberturas de três ou quatro águas revestidas com telhas francesas
tipo Marselha; alpendres em arco único, às vezes sustentados por colunas toscanas;
pórticos com colunas sustentando balcões; presença eventual de corpos salientes
arredondados. Entre os estilemas mais frequentes, se registra a ocorrência de:
pequenos beirais revestidos em massa, com ou sem “cachorros” decorativos; panos
de tijolos à vista ou paredes revestidas, total ou parcialmente; presencia eventual de
pedras soltas na fachada; cunhais e sobrevergas de pedra acompanhando as
alvenarias de tijolos aparentes; faixas horizontais contínuas com relevos decorativos
de massa de cimento e areia de gesso (dita “grega”) junto aos beirais ou
emoldurando

janelas;

janelas

dos

pavimentos

superiores

com

desenho

quadriculado, venezianas de madeira (exclusivas dos dormitórios, mas usadas em
alguns casos nas salas de estar) e jardineiras em balanço abaixo dos peitoris;
aberturas requadradas com massa branca; janelas geminadas entremeadas por
pequenas colunas torsas; guarda-corpos e balcões constituídos por elementos
vazados em forma de “escama de peixe” ou meias luas sobrepostas; ornamentos
figurativos de cimento pré-moldado inseridos em pontos estratégicos da fachada.
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D’ALEMBERT 2003, p. 186
Ibid., p.186
92
Ibid., p. 194
91
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No ensaio Alvenaria Burguesa, Carlos Lemos (1985) refere-se a esta corrente com o
termo Neocolonial Simplificado. Segundo o autor, a reprodução em larga escala de
seus elementos constitutivos a identifica como representação do gosto comum, uma
“recriação arquitetônica coletiva, geradora da expressão própria de uma camada
social num determinado momento histórico”93. A reprodução destes estilemas,
frequentemente mesclados com as referências introduzidas pelo Mission Style, foi
adotada em massa pelos escritórios técnicos ativos naqueles anos na produção de
bairros de edificações humildes, e raramente se ligam a algum profissional de
renome. Todavia, conforme defende Carlos Lemos (1985), é possível enxergar nelas
dignidade e qualidade:
“...uma criação popular autóctone [...] porque simplesmente nasceram sem
autoria definida – nunca foram obras de autor e, realmente, nada de especial
nelas nos chama a atenção [...] No entanto, neles sempre houve uma intenção
plástica, e sua produção estaria, com toda a justiça, inserida dentro daquilo que
chamamos de arquitetura [...]

Tais exemplares são fundamentalmente

documentos representativos de esforços populares tendentes a aliviar
dificuldades materiais e uma certa dignidade de compostura muito ciente da
imprescindibilidade da intenção artística”94

93
94

Ibid., p. 155
LEMOS 1985 p. 169 e 180 apud D’ALAMBERT 2003
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3.
O Banco Hipotecário
Lar Brasileiro no
Estado de São Paulo
(1941-65)

3.1

Seleção dos casos de estudo

O terceiro capítulo deste trabalho se foca na análise das realizações do Banco
Hipotecário Lar Brasileiro no Estado de São Paulo. Optou-se por limitar o recorte
espacial ao território paulista devido ao enorme volume de material levantado e
referido somente ao que foi produzido neste Estado. No que diz respeito ao recorte
temporal, adotou-se o período que vai de 1941 ao 1965: respectivamente, o ano de
construção do primeiro conjunto habitacional analisado e o ano de encerramento das
atividades imobiliárias do Banco. A seleção dos casos apresentados é decorrente de
um levantamento feito a partir de bibliográficas, principalmente artigos publicados
em revistas da época. Em seguida, o material recolhido foi complementado
consultando revistas de edição mais recente, além de produções acadêmicas e
ensaios. Em dois casos95 tornou-se necessário consultar, prévio pedido de
desarquivamento, processos conservados no Arquivo Geral da Prefeitura Municipal
de São Paulo. Outro caso96 foi incluído na pesquisa após a descoberta fortuita das
pranchas de aprovação originais.

95

Edifícios Trianon, Ficha 2.01 e Edifício Aruan, Ficha 3.09. No caso do Ed. Trianon, foi feito
pedido de desarquivamento para complementar, através de desenhos técnicos, o material
divulgado em Acrópole, limitado à publicação de fotografias e, portanto, insuficiente para a plena
compreensão do edifício. Igualmente, apesar de sua ausência nas publicações, julgou-se
necessário incluir o Ed. Aruan nos casos analisados para encerrar com completude o discurso
sobre o complexo do Jardim Ana Rosa.
96
Residências unifamiliares à Rua Cônego Eugenio Leite, Ficha 1.01
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Numerosas foram as matérias, dedicadas aos conjuntos habitacionais financiados
pelo BHLB, nas revistas especializadas dos anos 1940, 1950 e 1960. A revista
Acrópole, todavia, se destaca pelo volume consistente de publicações ligadas às
realizações do Banco. Por um lado, a qualidade arquitetônica característica da
maioria dos casos selecionados justificaria, por si só, a inserção dos mesmos nos
artigos publicados. Por outro lado, cabe lembrar que o arquiteto Eduardo Kneese de
Mello e o arquiteto-engenheiro Walter Saraiva Kneese, projetistas de algumas das
obras apresentadas neste trabalho, faziam parte do Conselho Técnico de
Acrópole97, o que poderia explicar a contemplação destes imóveis nas escolhas
editoriais da revista.
Revistas consultadas

Publicações98

N°aproveitados








36
04
02
02
02
01

23
02
01
02
02
01

Acrópole
A. D.
Arquitetura e Engenharia
Habitat
Arquitextos99
Projeto (conferir)

Informações complementares foram obtidas consultando os Diários Oficiais da União
publicados nas décadas investigadas. A primeira das duas tabelas colocadas a
seguir apresenta uma listagem dos imóveis construídos pelo BHLB até 1950 no
Estado de São Paulo. A segunda tabela relata um elenco de obras ainda em fase de
construção, sempre no Estado de São Paulo no ano de 1950. Mesmo citando alguns
casos que não foram selecionadas para a fase analítica deste trabalho de pesquisa,
estes inventários fornecem uma ideia eloquente acerca do porte e da abrangência
das atividades construtivas do BHLB em São Paulo Capital e no litoral santista.

Tabela 01. Imóveis de propriedade do BHLB realizados até 1950100
N° Unidades
São Paulo Capital
- Edifício à Rua Bela Cintra n° 287, Consolação
- Casas de tipologias variadas nos Bairros:
Lapa: Ruas Amélia e Rua Heloísa
Vila Clementina: Rua Prof. Frontal Guimarães, Rua Rio
Grande, Rua do Tanque
Vila Mariana: Travessa Jorge Tibiriça
Penha: Rua Antonio Macedo e Rua Jorge Ferreira
Campo Belo: Rua Benjamim Constant e Rua Vieira de Morais
Jardim Europa: Rua Polaina e Rua Groenlândia
São Vicente
Casas de tipologias variadas: Praça Coronel Lopes, Rua João
Ramalho, Rua Padre Anchieta
Santos
Casas de tipologias variadas à Rua Luis de Faria
97

6 apartamentos

De acordo com SGUIZZARDI 2009, Nota 9
Alguns conjuntos habitacionais foram publicados mais de uma vez pela mesma revista; outros
casos foram apresentados em mais de uma revista.
99
Revista eletrônica do Portal Vitruvius
100
Diário Oficial da União de 19/04/1951
98
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Tabela 02. Imóveis de propriedade do BHLB em construção no ano 1950101
N° Unidades
São Paulo Capital
- Ed. Vitória Régia, Rua João Monteiro n° 70, Santa Cecília
- Ed. Itamarati, Av. Higienópolis esq. Rua Sabará, Higienópolis
- Ed. Sucupira, Rua Cap. Mor. Jerônimo Leitão n° 110, República
- Ed. ao Largo do Arouche n° 111, República
- Casas de tipologias variadas nos Bairros:
Jardim Europa: Rua Tucuman , Rua Light and Power, Rua Dr.
Miguel Kruie
102
Jardim Paulistano: Av. Rebouças , Rua Alves Pereira, Rua
103
Manduri , Rua Joaquim Prudente Correia
Vila Pompéia: Rua Ribeiro de Barros, Rua Ministro Ferreira
104
Alves , Rua Valparaiso
Itaim: Rua Iguatemi, Rua Joaquim Floriano
105
Pinheiros: Rua Simão Alvares , Rua Ferreira de Araújo
Penha: Rua Major Angelo Zanchi, Rua Teresa Cristina
Ipiranga: Rua Eugênio de Melo
Campo Belo: Rua Frei Gaspar e Rua José Batista Pereira,
Rua Piracicaba, Rua Barão de Ladário, Rua
Vieira de Morais
Brooklyn Paulista: Rua Pascal Pais
Santos
- Ed. Atlântida, Rua Frei Gaspar, São Vicente106
- Casas à Rua Joaquim Montenegro

3.2

25 apartamentos
66 apartamentos
77 apartamentos
22 apartamentos

48 apartamentos

Organização dos casos de estudo

Em termos de localização geográfica, os conjuntos estudados se distribuem em três
regiões do Estado: São Paulo Capital, Litoral (Municípios de Santos e São Vicente) e
Interior (Município de Bauru). No que diz respeito às obras situadas em São Paulo
Capital, apesar da presença recorrente de alguns arquitetos, é possível observar um
leque mais amplo de nomes envolvidos nas atividades do BHLB. Já na região da
Baixada Santista, os profissionais aos quais se remetem as obras investigadas são
apenas dois: O Escritório Técnico Augusto Pedalini (ativo também em São Paulo
Capital) e a dupla Hélio Duarte / Ernest Robert de Carvalho Mange. Igualmente,
todos os casos de Bauru que foram analisados neste trabalho compartilham a
mesma autoria: o arquiteto Fernando Ferreira de Pinho. É interessante observar
como, mesmo nas realidades urbanas menores, o BHLB atuava com os mesmos
critérios adotados nas grandes Capitais, contratando alguns dos profissionais locais
mais conceituados. Por isso temos, no Litoral, a participação de arquitetos do calibre
de Hélio Duarte e Ernest Robert de Carvalho Mange, vencedores do prêmio
Governo do Estado de São Paulo da seção de arquitetura do 1° Salão Paulista de
101

102

Ibid.

As residências situadas à Av. Rebouças serão objeto de análise na Ficha 1.08
Ver também Ficha 1.08
104
As residências situadas à Rua Ferreira Alves serão objeto de análise na Ficha 1.02
105
As residências situadas à Rua Simão Alvares serão objeto de análise na Ficha 1.06
103

106

O Edifício Atlântida será objeto de análise na Ficha 3.07
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Arte Moderna com o projeto do Conjunto Indaiá 107. De maneira análoga o referente
BHBL em Bauru, Ferreira de Pinho, natural da cidade do Porto em Portugal, é
conhecido por ter tido “um papel significativo em seu tempo na arquitetura” 108 da
cidade, o que o levou a ser homenageado como “profissional de destaque com
notório e reconhecido saber e destaque durante a vida profissional, conferido o
diploma de Honra ao Mérito no dia 28 de outubro de 1999” 109.
Localização




Conjuntos

São Paulo Capital
Litoral
Interior

28
07
02

TOTAL

37

Para fins da análise, os conjuntos se dividem em quatro diferentes categorias, que
levam em conta as características tipológicas (residências unifamiliares ou edifícios
para habitação coletiva) e programáticas (uso exclusivamente residencial, uso
misto). Conforme já vimos no Capítulo 1, devido às características geográficas da
Capital paulista, o BHLB teve a possibilidade de executar em São Paulo imensas
urbanizações, quase sempre constituídas por residências unifamiliares. Em Bauru
verificou-se uma situação análoga, que favoreceu a participação do Banco na
urbanização de algumas quadras do novo Bairro Jardim Estoril110.
Quando não encontradas durante as visitas de campo, as obras foram catalogadas
como “Projetos não realizados” (os projetos, até mesmo publicados, que não saíram
do papel) ou “Obras desaparecidas” (quando existem indícios de que as obras foram
construídas e sucessivamente demolidas).
Categoria

Conj. Unid.






11
11
09
06

482
607
723
0

37

1.812

Conjuntos de residências unifamiliares
Edifícios de apartamentos
Edifícios de uso misto
Projetos não realizados/Obras desaparecidas

TOTAL

A quantidade de unidades habitacionais produzidas convida à reflexão acerca da
amplitude de ação do Banco Hipotecário Lar Brasileiro no segmento imobiliário. Esta
produção maciça, que se configura como testemunho de uma instituição poderosa,
aliada à boa qualidade que caracteriza a maioria dos conjuntos, pode constituir uma
das argumentações para justificar a tutela das obras.

107

NUNES 2004. O Conjunto Indaiá será objeto de análise da Ficha 3.05
FERRAZ 2003, p. 224
109
Ibid., apud “Trecho de uma carta enviada pelo CREA de São Paulo para o arquivo do CREA de
Bauru.
110
O Bairro Jardim Estoril será objeto da Ficha 1.12
108
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Os dados levantados em fase de pesquisa bibliográfica foram ulteriormente
complementados através de visitas de campo com

registros fotográficos

sistemáticos. Comparando as imagens históricas com as novas, além de verificar,
em alguns casos, as diferenças entre o projetado e o construído, foi possível encetar
as primeiras considerações sobre o estado de conservação das obras.
3.3

Produção de urbanizações por fases

Em São Paulo Capital, nos anos 50, o BHLB realizou dois empreendimentos que,
por suas grandes dimensões e pela articulação de suas implantações, se configuram
como experiências exemplares das atividades do Banco na escala urbana. Estes
dois complexos, situados respectivamente nos bairros Perdizes e Ana Rosa, são
caracterizados articulação, sobre grandes terrenos, de diversos blocos para
habitação coletiva. Diferentemente da concepção adotada na criação de conjuntos
de residências unifamiliares, presentes em quase todos os Estados onde o BHLB
atuara e caracterizados pela fragmentação sistemática dos quarteirões em
pequenas propriedades particulares, os conjuntos Perdizes e Ana Rosa foram
concebidos recusando a lógica da urbanização lote-por-lote. E não se trata de casos
isolados dentro da atividade construtiva do Banco, o qual realizou outras
urbanizações complexas Brasil afora: como exemplo pode ser citado o Conjunto
Residencial Praça Fleming em Recife111, que também se baseava na articulação de
soluções arquitetônicas e tipológicas diferentes. De acordo com SGUIZZARDI 2009:
“...essa diferença constituía uma marca distintiva dos empreendimentos,
valorizando-os e ao mesmo tempo atendendo às condições do mercado
imobiliário”
Antes de investigar singularmente, através das fichas específicas, os edifícios que
os compõem, vale a pena analisar cada um destes dois casos como um todo, para
melhor entender quais foram os conceitos que embasaram suas gêneses.

111

Vide descrição na seção ANEXO
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3.3.1

Conjunto

(1952-1960)

Residencial

em

Perdizes

112

O conjunto localizado em Perdizes, na zona
oeste, foi implantado em um grande quarteirão
próximo ao histórico complexo do Colégio
Batista113 e delimitado pelas Ruas João Ramalho,
Ministro Godoy, Dr. Homem de Mello e Dr.
Franco da Rocha. Na década de 50 o bairro de
Perdizes, ocupado já a partir do final do século
XIX,

apresentava

uma

configuração

predominantemente

horizontal,

sendo

constituído pela maior parte de residências unifamiliares. Desde sua primeira fase de
estudo, o empreendimento financiado pelo BHLB foi concebido como um conjunto
de edifícios altos e isolados, que se destacaria em relação às quadras adjacentes,
loteadas e ocupadas por edificações de pequeno porte e gabarito baixo. O conjunto,
portanto, trazia inovação também no que diz respeito à questão da propriedade, pois
optava-se pela implantação de condomínios para habitação coletiva, em substituição
aos agrupamentos de pequenas propriedades particulares tão frequentes em São
Paulo na época.
O processo que levou à realização dos edifícios atualmente implantados na quadra
se desenvolveu ao longo de quase uma década e é resultado de uma elaboração
em três fases:
Fase 1 – O primeiro estudo (1952-53) foi realizado pelo arquiteto Abelardo de
Souza114 e previa a implantação de cinco edifícios em lâmina, sendo quatro simples
e um duplicado, distribuídos na quadra de maneira a aproveitar ao máximo a
insolação natural. Três lâminas simples foram alinhadas com o eixo leste-oeste,
tendo suas fachadas principais viradas para o norte e os locais de serviço
direcionados para o sul. A outra lâmina simples e a lâmina dupla foram alinhadas
com o eixo norte-sul: no caso da lâmina simples, a fachada principal receberia o sol
da manhã e a fachada dos fundos se beneficiaria do sol da tarde, enquanto no caso
da lâmina dupla, um bloco receberia o sol em sua fachada principal no período da
manhã e o mesmo aconteceria, à tarde, na fachada nobre do outro bloco. O estudo
previa que o conjunto fosse complementado por um volume cilíndrico, ocupado por
250 vagas de estacionamento e organizado através de rampas helicoidais
sucessivas115, situado na cota mais alta da quadra (778,4m) e próximo ao
cruzamento entre a Rua João Ramalho e a Rua Ministro Godoy. Haveria também
112

Fonte da imagem: Google Maps.
Tombado pelo CONPRESP em 2006 pela resolução 2/06.
114
O qual já havia colaborado com o BHLB na década anterior.
115
FERRONI 2008, p. 205
113
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um pequeno edifício em “L” para comércio, acompanhando a esquina entre a Rua
Ministro Godoy e a Rua Dr. Homem de Mello. O empreendimento apresentaria,
desta maneira, um programa misto, conjugando funções residenciais e comerciais.
As áreas intersticiais seriam ocupadas por jardins, uma piscina e um local cercado,
destinado à recreação infantil.
Uma das características mais marcantes do projeto é disposição das lâminas, que
surgem desalinhadas em relação às ruas, criando um rico jogo de recortes no nível
térreo e proporcionando a abertura de amplas nesgas. Outro traço característico é a
intenção, evidente, de deixar a quadra acessível por todo o seu perímetro: a
circulação propiciada pelos pilotis presentes nos níveis térreos dos blocos seria
estendida por meio de marquises, conectando os diversos edifícios. Todavia, a
vontade de criar um quarteirão que funcionasse da mesma maneira que as
Superquadras116 construídas em Brasília sucessivamente, nos anos 60, foi logo
abandonada. Realizaram-se apenas dois dos edifícios propostos: o Ed. Ministro
Godoy (Ficha 2.02) e o Ed. Franco da Rocha (Ficha 2.03). De fato, os prédios
efetivamente implantados nesta fase e nas versões sucessivas nunca funcionaram
em conjunto, mas sempre como condomínios independentes.
Fase 2 – A segunda versão (1954-56) foi elaborada por Salvador Cândia, Roberto
Aflalo e Plínio Croce, e teve que levar em consideração os dois volumes já
existentes na quadra. Esta solução manteve o partido dos blocos em lâmina e dos
alinhamentos norte-sul/leste-oeste, mas visou otimizar o aproveitamento do terreno
aumentando o gabarito dos edifícios, que passaram dos 14 pavimentos do Ed.
Ministro Godoy (13 no Ed. Franco da Rocha) aos 16 dos novos prédios. Seriam
implantadas uma lâmina simples, com dois blocos de circulação vertical, e duas
lâminas duplicadas, com quatro blocos de elevadores e escadas, reduzindo assim a
sensação de fragmentação dentro da quadra. Nesta segunda proposta, as 250
vagas de estacionamento seriam inseridas criando um “conjunto de planos
horizontais”117, alocados aproveitando o desnível natural do terreno: quase 20
metros entre a cota mais alta, situada na esquina entre as Ruas João Ramalho e
Ministro Godoy, e a cota mais baixa, em correspondência da esquina entre as Ruas
João Ramalho e Dr. Franco da Rocha. De acordo com o Memorial Descritivo do
projeto, os veículos deveriam ter “fácil e própria maneabilidade, com saídas e
entradas localizadas em ruas e níveis diversos permitindo assim um tráfego fácil”

118

.

116

A ideia da Superquadra sobrevive na memória do bairro, cujos moradores costumam aludir ao
quarteirão em análise com esta denominação genérica. Na verdade, o nome Condomínio
Superquadra Paulistânia se refere ao complexo de três torres, com respectivos equipamentos,
realizadas sucessivamente à experiência promovida pelo BHLB e localizadas perto da esquina
entre as Ruas João Ramalho e Dr. Franco da Rocha. Em SAMPAIO 2002, p. 28, o
empreendimento de Perdizes é chamado de “Parque Lar Brasileiro”.
117
Ibid., p. 209
118
Ibid., p. 209 apud Memorial Descritivo do projeto, 26/07/1956 (Arquivo S. Cândia)
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Outro elemento retomado da primeira versão era o bloco comercial, desta vez
constituído por um tímido volume em forma de hexágono alongado, com seis lojas
dispostas paralelamente à Rua Ministro Godoy. O projeto não previa a implantação
de equipamentos condominiais, como a piscina e a área fechada para a recreação
das crianças ideadas por Abelardo de Souza. Todo o pavimento térreo do
empreendimento apresentaria uma permeabilidade completa e seria coberto por
jardins, que se estenderiam acima das lajes de estacionamento configurando um
grande terraço.
O único edifício realizado desta segunda proposta foi a lâmina mais simples, que
recebeu o nome de Edifício João Ramalho (Ficha 2.04), próxima à esquina entre as
Ruas João Ramalho e Ministro Godoy. O jardim ao nível da rua, que recebeu um
tratamento paisagístico de autoria de Waldemar Cordeiro, apresenta uma
alternância de trechos pavimentados e gramados, com presença de espécies
vegetais variadas, canteiros de concreto e bancos de madeira.
Fase 3 – Entre 1959 e 1960 Salvador Cândia, Roberto Aflalo e Plínio Croce
elaboraram uma terceira versão do projeto. O partido dos edifícios em lâmina foi
abandonado, optando-se pela implantação de quatro torres com base quadrada,
sendo duas delas localizadas próximo da esquina entre as Ruas Ministro Godoy e
Dr. Homem de Mello, o outras duas situadas no canto oposto da quadra. Cada par
de torres desfrutaria de equipamentos coletivos no nível térreo e de subsolos para
estacionamento

de

automóveis.

Esta

proposta,

além

de

aumentar

consideravelmente a densidade do quarteirão (cada torre contava com 16
pavimento, tendo 4 apartamentos por andar), abandonou o conceito de
permeabilidade da quadra, proporcionando uma mais fácil segregação entre os
diversos blocos.
Foram construídas apenas duas das torres, que atualmente constituem um
condomínio único: os Edifícios Barão de Laguna e Barão de Ladário (Ficha 2.10). O
fato de se articularem em quatro apartamentos por andar comprometeu o
aproveitamento da iluminação natural, pois existem fachadas inteiramente viradas
ao sul. O desejo de aumentar a densidade habitacional do empreendimento acabou
afetando parcialmente a qualidade destes edifícios mais tardios.
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Completamento da quadra – A porção de quarteirão que havia permanecido livre foi
preenchida em seguida, por iniciativa de outros empreendedores. Foram realizadas
três torres caracterizadas por uma excelente qualidade arquitetônica e formal,
complementadas por equipamentos de lazer e jardins no nível do térreo e
estacionamentos cobertos que se acomodam em acordo com o desnível natural do
terreno. Próximo à esquina entre as Ruas João Ramalho e Dr. Franco da Rocha,
também aproveitando o desnível do terreno, foi implantado um estabelecimento
comercial (um pequeno supermercado) que serve os edifícios da quadra e os
arredores.
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3.3.2

Conjunto

Jardim

Ana

residencial
Rosa

(1950-

1960) 119
No final da década de 1940
existia, entre os já consolidados
bairros do Paraíso e da Vila
Mariana,

uma

vasta

área

conotada por um tecido urbano
esparso e rarefeito. Em parte
desta área funcionava, desde 1875, o Instituto Ana Rosa, voltado ao ensino para as
crianças carentes e fundado pelo Barão de Sousa Queiroz em cumprimento do
Testamento de Dona Ana Rosa P. Galvão, antiga proprietária destas terras. Em
1948 o Banco Hipotecário Lar Brasileiro adquiriu do Instituto uma gleba de
51.673,70m 2, à qual foi adicionado, dois anos mais tarde, um terreno de 3.575m 2,
vendido por um particular, o Sr. Silvio Nicola Paulo Grimaldi. Logo em seguida, em
1950, o Banco promovera o desenvolvimento de um projeto de urbanização para o
terreno, que se situava em uma posição estratégica entre o importante eixo da Rua
Vergueiro, correspondente à cota de nível mais alta, e o Jardim Aclimação,
acomodado no fundo do vale. A gleba, que media 55.248,70m 2, era caracterizada
por um desnível natural de mais de 25m, muito acentuado. Os objetivos primários do
primeiro estudo foram a definição do novo traçado viário e a implantação de
residências de diversas tipologias, destinadas à classe média e formuladas de
acordo com a linguagem preconizada pela arquitetura moderna.
“...foi estabelecida ligação entre o Largo Dona Ana Rosa e a Rua Paulo Ney,
por uma rua [Rua n.1, em seguida nomeada Avenida Lar Brasileiro e atual Rua
Dr. José de Queirós Aranha] de 16m de largura, e prolongadas as Ruas
Gregório Serrão e Gaspar Lourenço até essa principal. Além disso, conforme
recomendado pela Prefeitura na planta das diretrizes, foi estabelecida boa
ligação entre a via principal e a Rua Dr. Nicolau de Souza Queiroz, pela Rua
n.2 [atual Rua Alceu Wamosy] de 12m de largura”120.

A Rua n.3, atual Rua Barão de Anhumas, de 9m de largura, foi traçada para unir as
ruas n.1 e n.2 e assim articular de maneira mais eficiente a circulação local. As
obras de implantação das infraestruturas foram consistentes 121 e definiram o arranjo
119

Fonte da imagem: Google Maps.
BARBARA 2004, p.80, apud Memorial Descritivo contido no Processo n.0.162.277-9
121
De acordo com Acrópole n°158, 1951, p. 56, além de providenciar as infraestruturas
necessárias para a implantação do bairro, o BHLB investiria cerca de 10 milhões de cruzeiros
para realização de melhorias de pública utilidade, como áreas de lazer e parques infantis. “O
programa traçado compreende a construção de 558 metros de galerias de águas pluviais, de
1.040 metros de rede de esgotos, e 971,80 metros para o prolongamento de água potável, prevê
também a pavimentação de 9.200 metros quadrados a asfalto e a paralelepípedos”.
120
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definitivo do bairro, até hoje tão peculiar. De acordo com a argumentação de
Fernanda Barbara:
“O fato de o projeto não revelar uma distinção precisa dos seus limites de
intervenção, reforça nossa hipótese de que se trata de um padrão de
ocupação, carregado, portanto, de uma proposta de urbanização, de algo que
poderia ser um embrião de bairro, e não simplesmente o que se chamou um
«conjunto residencial»”122.

Os espaços foram ocupados por edifícios residenciais variados, projetados ao longo
de quase uma década em três versões sucessivas. Cabe salientar que o arranjo final
do conjunto Ana Rosa foi aprovado só em 1960; trata-se, portanto, de uma
experiência de longo prazo.
Fase 1 – Abelardo de Souza elaborou o primeiro estudo em 1950. Além de definir o
desenho do viário, o arquiteto propôs a implantação de alguns blocos destinados à
habitação coletiva (Conjunto Rodrigues Alves, ver Ficha 3.08), caracterizados por
um programa misto e situados nas cotas de nível mais altas do terreno. Os edifícios
alinhados com a Rua Vergueiro - um dos mais importantes eixos de circulação da
cidade - e com a Rua n.1 teriam seus pavimentos térreos ocupados por comércios,
enquanto nos dois pavimentos acima haveria residências. Nesta fase também foram
projetados os edifícios Vergueiro e Biacá (Ficha 2.05), projetos estritamente
residenciais, respectivamente de Abelardo de Souza e de Plínio Croce com Roberto
Aflalo, e o Edifício Aruan (Ficha 3.09), de autoria desconhecida, caracterizado por
um programa misto. Todos os edifícios mencionados apresentam gabarito baixo e
linguagem moderna.
O resto da gleba, nas quadras mais internas e nas bordas do empreendimento, seria
ocupada por residências unifamiliares, projetadas pelos arquitetos Nelson Pedalini e
Walter Kneese (Ficha 1.08), com um total de 55 casas isoladas nos respectivos lotes
e 80 sobrados geminados. Talvez pela densidade demasiado reduzida, incompatível
com o patamar mercadológico desejado, foram realizadas apenas as residências
situadas nas margens do conjunto. Algumas das casas projetadas por Pedalini e
Kneese permanecem até hoje no lugar, junto com outros exemplares de autoria de
Plínio Croce, Roberto Aflalo, Salvador Cândia e Walter Russo.

122

BARBARA 2004, p.80
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Fase 2 – A segunda proposta, elaborada por Eduardo Kneese de Mello em 1952,
previa a ocupação do miolo do conjunto: uma quadra alongada situada entre as ruas
Alceu Wamosy, Barão de Anhumas e Dr. José de Queirós Aranha. Em 1942 Kneese
de Mello havia participado de um projeto de habitações de interesse social
localizado em Pinheiros, próximo ao cruzamento das Ruas Pedroso de Moraes e
Galeano de Almeida123. O projeto articulava uma série de cinco edifícios (mais um
bloco menor inserido na ponta inferior da quadra), de gabarito baixo, paralelos entre
si e constituídos por apartamentos duplex modulares. Os espaços entre os blocos,
soltos na quadra para melhor aproveitar as condições de insolação, seriam
ocupados por jardins e vagas de estacionamento. A quadra se manteria permeável e
aberta para a cidade, proporcionando uma qualidade urbana na escala do bairro.
Todavia, a proposta foi abandonada mais uma vez: apenas dois dos seis blocos, os
edifícios Guapira e Hicatú (Ficha 2.06), foram construídos.

Fase 3 – A terceira versão concluiu o preenchimento dos espaços ainda não
edificados. As quadras centrais do empreendimento foram ocupadas por diversos

123
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De acordo com ABASCAL 2009
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prédios, projetados por profissionais ligados à Faculdade de Arquitetura da
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nesta fase foram realizados o Conjunto
Umary (Ficha 2.08), o Conjunto Urahy (Ficha 2.09) e os Edifícios Gregório Serrão e
Gaspar Lourenço (Ficha 2.07). Todos os blocos, com exceção do Ed. Gaspar
Lourenço, apresentam vagas de estacionamento no pavimento térreo. O espaços
livres são ocupados por áreas ajardinadas extremamente aprazíveis, que ainda hoje
proporcionam massas arbóreas de grande valorização ambiental.
Algumas considerações sobre o Jardim Ana Rosa - A experiência da concepção e
realização do Jardim Ana Rosa se destaca no panorama da produção de habitações
destinadas à classe média em São Paulo na época. Em primeiro lugar, pela decisão
de elaborar um traçado viário sinuoso, adaptado à topografia específica do local,
diferentemente da malha urbana tradicional daquela zona, constituída por
cruzamentos

ortogonais.

Esta

característica

gerou

um

tipo

de

ocupação

diferenciado, que propiciou a inserção de volumes construídos harmonizados com a
situação orográfica e com as melhores condições de insolação e ventilação. Do
ponto de vista da linguagem arquitetônica, o conjunto é testemunha da afirmação da
arquitetura moderna destinada à classe média. Mesmo em sua diversidade
tipológica, as residências unifamiliares, assim como os diversos prédios para
habitação coletiva, apresentam as características peculiares e as modalidades
construtivas e materiais preconizadas pelo Movimento Moderno: temos lajes planas,
elementos vazados, sistemas de quebra-luz, pilotis, áreas coletivas enriquecidas
pela bela vegetação tropical e fachadas cujas composições desvelam as funções
dos ambientes internos. A circulação interna é racionalizada, o programa das
moradias é enxuto, em parte do empreendimento é contemplado o uso misto. No
uso dos materiais observam-se elementos de concreto aparente, rebocos lisos,
revestimentos de pastilhas coloridas, grandes janelas envidraçadas, ausência de
ornamentação.
Os edifícios de apartamentos oferecem todo um leque de soluções em termos
formais, de gabarito e de implantação: cada um dos blocos possui sua própria
individualidade. O conjunto foi concebido com o objetivo de harmonizar os edifícios
entre si e com o contexto que os circundava; infelizmente, onde no passado havia
apenas

blocos

envoltos

pela

vegetação,

hoje

se

observa

um

espaço

minuciosamente fragmentado pela presença obsessiva das grades condominiais.
As características em destaque, como a localização privilegiada, a boa qualidade
arquitetônica e construtiva, acostadas aos elementos próprios de uma arquitetura
econômica, como a ausência de subsolos, de portarias, de elevadores - propiciada
pelos gabaritos baixos – e, em alguns casos, de garagens, faz com que o Jardim
Ana Rosa se torne um exemplo excepcional de habitação destinada, sim, à classe
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média, mas inegavelmente apetecível em termos de mercado imobiliário. Sempre de
acordo com BARBARA 2004, trata-se de
“...um importante exemplo de como a habitação é a grande responsável pela
caracterização do tecido urbano. [...] Descarta o raciocínio de uma cidade
projetada lote a lote, reúne soluções arquitetônicas diversificadas, podendo
definir-se num exercício de concepção de um bairro moderno, exemplo de um
novo raciocínio de ocupação da cidade. [...] Incorpora o uso comercial à
habitação, compreendendo a hierarquia entre as vias, e suas distintas
vocações. Trabalha com uma densidade habitacional média, prevendo áreas
livres e de lazer, arborizadas, de rara qualidade. O Conjunto Residencial
Jardim Ana Rosa é um dos poucos exemplos efetivamente construídos de um
conjunto de edifícios que configura um padrão urbano que a cidade de São
Paulo poderia ter assimilado, em bairros de menor densidade, e terminou por
negar”124.

124
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4.
Fichas de análise.
Apresentação dos
casos de estudo.
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1. Conjuntos de Residências Unifamiliares
A categoria das residências unifamiliares contempla grupos constituídos por casas
assobradadas ou térreas, geminadas ou isoladas nos respectivos lotes. Apesar de
ser o resultado de projetos de conjuntos, cada unidade é ocupada por um núcleo
familiar e funciona de maneira independente. Em termos de implantação e de
composição das plantas e das fachadas, observa-se que não foi escolhida uma
corrente arquitetônica especifica, mas que – até mesmo dentro de um único conjunto
- foi adotada toda uma variedade de linguagens e referências.
No Capítulo 1 ilustrou-se que o financiamento de imóveis do tipo incluído nesta
categoria tivera grande difusão até a década de 1950, pois esta tipologia, de caráter
mais tradicional, era a mais requisitada pelo publico alvo do Banco Hipotecário Lar
Brasileiro: as classes média e popular. De fato, as residências que compõem a
maioria dos conjuntos apresentados a seguir, principalmente aquelas inseridas em
loteamentos e urbanizações mais extensas, apresentam características mais
humildes, metragens modestas e uma distribuição bastante compacta e pouco
flexível dos ambientes. O conjunto Vila Pompéia I (Ficha 1.02), por exemplo,
composto por cerca de 200 imóveis, apresenta as características próprias da
construção civil econômica: os sobrados, agrupados em fileiras densas, são
implantados sobre lotes pequenos, com frente estreita. Os locais internos não são
amplos e raramente as casas oferecem mais de dois dormitórios. As fachadas são
marcadas pelo sortimento de elementos difusos nos imóveis unifamiliares populares
do período: arcos de forma variada, tímpanos, telhadinhos, elementos cerâmicos
dispostos no formato de escamas de peixe, falsos enxaiméis, molduras reproduzindo
cortes de pedra, entre outros.
Em outros conjuntos observam-se as diretrizes preconizadas pelo Movimento
Moderno. Exemplo bem sucedido desta tendência é o conjunto Vila Elvira II (Ficha
1.11), que representa um valioso modelo de arquitetura moderna de qualidade do
ponto de vista formal e espacial. Os volumes, caracterizados por linhas retas e
enxutas, são enriquecido pelo emprego de materiais diversos, dando vida a
interessantes jogos de cores, texturas, transparências, cheios e vazios.


Dados apresentados nas fichas

A primeira página de cada ficha contém uma faixa lateral que traz informações de
tipo técnico, quais: localização (foto aérea + endereço), ano de construção, nome do
projetista e do construtor, número de tipologias, número de imóveis e referências
bibliográficas. Abaixo, uma descrição do programa das tipologias apresentadas e
algumas considerações a respeito do estado de conservação dos imóveis.
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O material gráfico apresentado é constituído por imagens, acompanhadas por
pequenos textos complementares. Os desenhos técnicos, coletados nas publicações
da época e, quando necessário, em arquivos, foram reelaborados para ilustrar as
características espaciais e funcionais das obras. Às fotografias históricas são
associadas a imagens recentes com o objetivo de favorecer a comparação entre o
estado original das obras e as eventuais alterações ocorridas no decorrer do tempo.
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2. Edifícios de Apartamentos
A categoria dos Edifícios de Apartamentos reúne condomínios verticais de uso
estritamente residencial. Pode tratar-se tanto de pequenos edifícios desprovidos de
elevadores, quanto de edifícios altos em formato de torre ou lâmina. A destinação de
uso dos pavimentos térreos é variada: em alguns casos são ocupados por unidades
habitacionais, em outros por espaços de uso coletivo e áreas de lazer, em outros
ainda por estacionamentos e locais técnicos.
Alguns condomínios, como os Edifícios Ministro Godoy (Ficha 2.02), Franco da
Rocha (Ficha 2.03), João Ramalho (Ficha 2.04) e as torres Barão de Laguna e
Barão de Ladário (Ficha 2.10) possuem um embasamento de pilotis que gera as
plantas livres preconizadas por Le Corbusier. O Ed. João Ramalho, projeto de
Salvador Cândia, também se destaca pela articulação de suas plantas e pela
composição de suas fachadas, que valeram-lhe o primeiro prêmio Internacional de
Arquitetura Coletiva da IV Bienal de São Paulo em 1961. Outros elementos
interessantes deste e de outros edifícios reunidos nesta categoria são a implantação
harmonizada com a orientação solar e o aproveitamento inteligente do caimento do
terreno.
A inclusão em fase de projeto dos elementos topográficos e naturais observa-se
também nos Edifícios Guapira e Hicatú (Ficha 2.06), projetados por Eduardo Kneese
de Mello no âmbito da urbanização Jardim Ana Rosa:
“Colocados os edifícios paralelamente à linha N/S, suas fachadas principais para
as quais abrem todos os cômodos dos apartamentos, são inteiramente
ensolaradas, sendo a da face Este pela manhã e a outra à tarde. Assim sendo,
não existe nenhum cômodo nos (...) edifícios, que não receba sol” 125.

Em geral, é possível estabelecer uma relação entre os edifícios incluídos nesta
categoria e os critérios compositivos e projetuais preconizados pelo Movimento
Moderno. As obras apresentam linhas sóbrias e retas, observando-se uma geral
ausência de ornamentação e uma correspondência bastante precisa entre a forma e
a função. Além dos já citados pilotis, aparecem com frequência outros elementos
recorrentes no repertório moderno, quais as janelas contínuas, as coberturas em
lajes planas, as estruturas aparentes (em uma busca da dita “verdade estrutural”), o
emprego de técnicas construtivas e materiais ligados à industrialização, como
concreto armado, pastilhas e elementos vazados produzidos em série, entre outros.

125

ACRÓPOLE nº182, 1953, p.74-75
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Dados apresentados nas fichas

A primeira página de cada ficha contém uma faixa lateral que traz informações de
tipo técnico, quais: localização (foto aérea + endereço), ano de construção, nome do
projetista e do construtor, número de pavimentos, número de apartamentos, número
de tipologias, número de edifícios que compõem o conjunto, número de escadas e
número de elevadores, uso do pavimento térreo e referências bibliográficas. Abaixo,
uma descrição do programa das tipologias apresentadas e algumas considerações a
respeito do estado de conservação dos imóveis.
O material gráfico apresentado é constituído por imagens, acompanhadas por
pequenos textos complementares. Os desenhos técnicos, coletados nas publicações
da época e, quando necessário, em arquivos, foram reelaborados para ilustrar as
características espaciais, funcionais e tipológicas das obras. Às fotografias históricas
são associadas a imagens recentes com o objetivo de favorecer a comparação entre
o estado original das obras e as eventuais alterações ocorridas no decorrer do
tempo.
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3. Edifícios de Uso Misto
Ao uso residencial, os edifícios reunidos na categoria de Uso Misto conjugam outras
funções, por exemplo, estabelecimentos comerciais ou salas de escritórios.
Apresentam uma articulação de usos mais simples em relação aos edifícios que
Vilariño (2000) chama de “edifícios – conjunto”, descritos como extensas galerias
comerciais transitáveis pelo público e complementadas por atrações quais teatros,
cinemas e lojas de grande porte 126.
A configuração observada com maior frequência entre os casos de estudo é
constituída por edifícios de apartamentos com pavimentos térreos ocupados por
lojas e restaurantes de porte modesto. Raramente as atividades não residenciais se
estendem aos pavimentos superiores. Um exemplo que foge da regra é o Edifício
Conceição (Ficha 3.06) que apresenta três tipos de função: o pavimento térreo é
destinado a pequenos estabelecimentos comerciais diretamente acessíveis pela rua;
acima, dois blocos paralelos, com acessos independentes, são ocupados
respectivamente por apartamentos e por salas comerciais.
Todos os edifícios realizados no litoral paulista, nos municípios de Santos e São
Vicente, fazem parte da categoria do Uso Misto. Os Edifícios Biarritz (Ficha 3.01),
Flórida (Ficha 3.02), América (Ficha 3.04) e Atlântida (Ficha 3.07) têm seus
pavimentos térreos ocupados por cafeterias, lanchonetes e pequenas lojas. Os
demais andares são ocupados por apartamentos de tipologias bastante variadas,
cujo acesso social acontece através de halls internos, fechados, enquanto o acesso
de serviço é propiciado por passadiços abertos, localizados nas fachadas internas.
Todos estes edifícios beneficiam de vista para o mar. Os edifícios Flórida e América
situam-se em posições importantes do ponto de vista urbanístico, pois ocupam
terrenos posicionados, respectivamente, nas esquinas dos Canais 2 e 5.
No panorama das realizações santistas, o Conjunto Indaiá (Ficha 3.05) – projeto do
arquiteto Hélio Duarte - se destaca por sua proposta de grande qualidade.
Localizado em frente à Praia do Boqueirão em um lote posicionado no meio do
quarteirão, é acessível pela avenida da orla e pela pequena rua paralela. O conjunto,
composto por três lâminas que abrigam tipologias de apartamentos diferentes, é
complementado por jardins e áreas de lazer comuns. O volume curvilíneo de um
restaurante, muito peculiar, ocupa o resto do terreno.
O Edifício Mara, localizado no centro de São Paulo e projetado por Eduardo Kneese
de Mello, representa outro caso em destaque. Apresentado e aprovado como
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Somente para dar uma ideia do porte que caracteriza o conceito de “edifício – conjunto” vejamse os exemplos do Edifício Copan e o Conjunto Nacional.
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edifício hoteleiro, sempre funcionou como edifício residencial constituído por
kitchenettes.


Dados apresentados nas fichas

A primeira página de cada ficha contém uma faixa lateral que traz informações de
tipo técnico, quais: localização (foto aérea + endereço), ano de construção, nome do
projetista e do construtor, número de pavimentos, número de apartamentos, número
de tipologias, número de edifícios que compõem o conjunto, número de escadas e
número de elevadores, uso do pavimento térreo e referências bibliográficas. Abaixo,
uma descrição do programa das tipologias apresentadas e algumas considerações a
respeito do estado de conservação dos imóveis.
O material gráfico apresentado é constituído por imagens, acompanhadas por
pequenos textos complementares. Os desenhos técnicos, coletados nas publicações
da época e, quando necessário, em arquivos, foram reelaborados para ilustrar as
características espaciais, funcionais e tipológicas das obras. Às fotografias históricas
são associadas a imagens recentes com o objetivo de favorecer a comparação entre
o estado original das obras e as eventuais alterações ocorridas no decorrer do
tempo.

152

Capítulo 4. Fichas de análise.

153

Capítulo 4. Fichas de análise.

154

Capítulo 4. Fichas de análise.

4. Projetos não realizados / Obras desaparecidas
Esta última categoria recolhe alguns casos de natureza variada – tanto conjuntos de
residências, quanto edifícios de apartamentos ou de uso misto –, que foram
publicados nas revistas ou citados em outras pesquisas, mas que foi impossível
localizar. Em alguns casos as obras não foram realizadas; em outros, foram sujeitas
a demolições. Optou-se para apresentá-las como representações complementares
da atividade do Banco Hipotecário Lar Brasileiro.


Dados apresentados nas fichas

As fichas elaboradas contêm um cabeçalho com informações relativas a: ano de
construção, nome do projetista, endereço de localização, tipologia (residência
unifamiliar ou edifício multifamiliar), referências bibliográficas e sucinta descrição do
programa. O corpo das fichas contém imagens quais: desenhos técnicos, desenhos
artísticos e fotografias das maquetes.
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Considerações
finais.

A presente pesquisa foi movida pela curiosidade e pela urgência. Curiosidade, por
um lado, de descobrir até que ponto se alastrara o raio de ação do BHLB: delinear
uma ideia quantitativa de quanto conseguiu realizar e oferecer instrumentos mais
aprofundados para perceber em que medida influenciou e impulsionou o panorama
arquitetônico brasileiro daqueles anos. Urgência, por outro lado, de coletar dados
que demonstrem a importância destas realizações, pois, perante o desaparecimento
de algumas delas, é imperativa a necessidade de catalogar, valorizar e
consequentemente proteger as que ainda sobrevivem. Este trabalho visa contribuir à
salvaguarda de obras geradas em nosso passado recente, que somente nos
podemos começar a reconhecer e tutelar. Ciente da fragilidade das obras de
arquiteturas modernas e do descuido ao qual estavam sujeitas, em 1957 o arquiteto
milanês Gio Ponti alertava seus contemporâneos com esta frase: “...só temos a
nossa civilização para salvar a nossa civilização”127.
Qual lugar128 ocupam os conjuntos habitacionais do Banco Hipotecário Lar Brasileiro
dentro do panorama da preservação e da tutela? Uma dúvida difícil de esclarecer,
pois estamos trabalhando com um conjunto de obras cuja natureza diverge

127
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PONTI 2004, p. 292, tradução nossa.
Reelaboração e aprofundamento das conclusões parciais apresentadas em BEDOLINI 2013
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nitidamente dos critérios considerados “clássicos” no âmbito dos processos que
levam à concessão de um tombamento.
Em primeiro lugar, se trata de arquiteturas projetadas para desempenhar funções
estritamente residenciais, ou, quando muito, mistas. Isto contrasta com os
parâmetros que embasam a atribuição de valor patrimonial, definidos pelo Decreto
Lei n°25 de 1937, que centra nos adjetivos “memorável” e “excepcional” as
características dos bens dignos de serem contemplados pela ação de tombamento.
De acordo com esta leitura, no Brasil, a prática do tombamento tem se aplicado, na
maioria dos casos, a bens de caráter monumental (com a acepção dada a esta
palavra no século XIX).
Posto, ainda, que o tombamento não represente o instrumento normativo mais
adequado para tutelar este tipo de obras, existem diversos fatores ligados à
destinação de uso que podem dificultar a inserção delas em programas de
preservação alternativos. Nos últimos anos, por exemplo, tem se observado uma
valorização progressiva dos conjuntos urbanos os quais, uma vez submetidos às
práticas da tutela oficial, se transformam em equipamentos turísticos ligados à
“indústria cultural”. Todavia, seria difícil imaginar os condomínios do BHLB, que
atualmente funcionam como espaços específicos da propriedade privada, dentro de
uma ótica de turismo urbano, mesmo quando destinados para um publico específico,
pois se trata, na maioria dos casos, de realidades funcionalmente separadas e
voluntariamente segregadas.
Torna-se necessário determinar se é plausível considerar de interesse público
conjuntos habitacionais que sejam constituídos por residências particulares. A
análise realizada no decorrer da presente pesquisa tentou identificar os elementos
de destaque: por exemplo, a questão da autoria, as características projetuais e
construtivas, a qualidade de vida oferecida aos moradores. Em alguns casos,
felizmente, constatou-se que o reconhecimento já tem acontecido.
Uma resposta mais fundamentada, porém, deverá ser adquirida esmiuçando a
literatura inerente às teorias da restauração. A inserção em programas de
preservação das obras de arquiteturas domésticas do BHLB, entendidas como parte
da “arquitetura menor” brasileira, pode ser justificada mediante a prévia assimilação
das lições de Ruskin, Riegel, Morris e Giovannoni entre outros 129. Embora
elaboradas em épocas e contextos muito distantes da realidade contemporânea
brasileira, tais teorias do restauro podem ser retomadas como base para ampliar e
efetivar a tutela dos bens imóveis “não tradicionais”. Escrevia Gustavo Giovannoni
em 1932:

129

Ver Capítulo 3
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“...também as obras secundárias se devem beneficiar desses privilégios [as
medidas de estudo e de conservação] quando apresentam interesse, tanto em
razão de seu caráter coletivo ou de suas relações com edifícios mais grandiosos,
quanto pelos testemunhos que elas nos trazem da arquitetura corrente de
diversas épocas

130

”.

Não faz parte dos objetivos deste trabalho exaltar às qualidades próprias da
arquitetura moderna tout court. A finalidade é demonstrar que os conjuntos
habitacionais em exame são testemunhos da arquitetura corrente de uma época e,
por isso, são valiosos, ainda mais considerando o fato que “aquela época” gerou
soluções construtivas, projetuais e urbanísticas extremamente validas, quando não,
exemplares. E apesar de serem representações de uma época e de uma linguagem
arquitetônica à qual Giovannoni, que atuava no contexto dos centros históricos das
cidades italianas, não se referia, eles são portadores de um inegável valor
testemunhal.
Indo além das ações próprias da iniciativa pública, cuja tarefa será estabelecer
diretrizes, obrigações e proibições, a conservação física e a sobrevivência dos
conjuntos habitacionais realizados pelo Banco Hipotecário Lar Brasileiro dependerão
prevalentemente da sensibilidade e do zelo de seus moradores. Somente a partir do
entendimento e da atribuição de valor de dentro para fora será possível despertar e
manter vivo o interesse da coletividade. De acordo com a análise de Arantes (1987),
o ponto de partida para promover a salvaguarda dos conjuntos reside no valor que
lhes atribuem seus proprietários. Desta maneira, “o patrimônio resultante da ação
preservacionista é produzido como um tesouro coletivamente acumulado”.
Todas estas obras, de construção recente, apresentam mais uma especificidade:
não podem apresentar ainda um “valor de ancianidade” bem definido e evidente,
mas se inserem no delicado debate relativo à salvaguarda das arquiteturas do
século XX131. Nas discussões sobre o Restauro do Moderno, frequentemente
levanta-se a questão da ausência de um distanciamento temporal nítido entre o
momento da realização das arquiteturas e a contemporaneidade.
A proximidade temporal pode suscitar dúvidas na elaboração de projetos de restauro
específicos e na execução das respectivas intervenções, pois se trata de edificações
ainda não completamente historicizadas. Galliani 2012 observa algumas diferenças
conceituais entre o restauro de arquiteturas antigas e modernas, pois as segundas,
por suas peculiaridades espaciais, técnicas e de linguagem ainda “evidentes e
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GIOVANNONI 2013, p.180
Neste parágrafo o uso do termo “moderno” se refere às arquiteturas produzidas no século XX,
em um sentido mais ligado às características construtivas do que à linguagem da composição
arquitetônica.
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compreensíveis, e pela escassez de estratificações”132 podem não apresentar os
requisitos próprios dos restauros experimentados no século XX. Todavia,
analogamente aos restauros tradicionais, afirma que todas as instâncias espaciais e
materiais devem ser respeitadas, para garantir que os elementos característicos da
construção existente continuem reconhecíveis. Traçando um raciocínio em tudo
compatível com as diretrizes da Carta de Veneza, e assumindo que à conservação
corresponde inevitavelmente uma mudança, Galliani 2012 aponta à:
“...opção da «intervenção mínima» como requisito essencial para a restauração
do moderno, em antítese a uma ideia abstrata de conservação integral que,
certas vezes, de maneira negativa, tem como único resultado a «catalogação na
escala real» do bem arquitetônico”133.

Conceitualmente,

portanto,

é

possível

aplicar

os

critérios

tradicionais

da

conservação às arquiteturas modernas e contemporâneas, pois
“...a arquitetura moderna, produto de um ciclo histórico concluído, uma vez
incorporada pelo patrimônio existente, adquire os mesmos direitos à tutela
detidos pela arquitetura antiga, prescindindo da ideologia que embasa sua
própria gênese”134.

Todavia, entre as arquiteturas antigas e as modernas a questão material –
construtiva representa uma diferença que abre questões inéditas na hora de projetar
e executar as intervenções de restauro. Em suas pesquisas sobre os sistemas
construtivos do patrimônio moderno e contemporâneo, Franz Graf 135 afirma que a
questão da construção constitui um dos temas centrais dos projetos de restauro. Na
maioria dos casos, as arquiteturas do século XX apresentam componentes que
foram produzidas por ciclos de produção industriais e foram montadas em canteiros
de obras experimentais.
“[no restauro do moderno] o problema da conservação, reparação e substituição
nos faz deparar com o fato que o processo de fabricação do objeto está
estritamente ligado aos materiais, que constituem sue especificidade e
autenticidade”136.

A substituição indiscriminada de componentes arquitetônicas viola o principio da
reversibilidade da intervenção, pois, uma vez alterada ou removida a substancia
existente, se verificará uma perda dúplice: do material e, ao mesmo tempo, da
técnica construtiva que o produziu. Como exemplo desta situação pode ser citado,
no âmbito da presente pesquisa, o caso do Edifício Ministro Godoy (Ficha 2.02),
132

GALLIANI 2012, p. 76, tradução nossa.
Ibid., p.78, tradução nossa.
134
PORETTI 2012, p. 88, tradução nossa.
135
GRAF 2012
136
Ibid. p. 82, tradução nossa.
133
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onde, em alguns apartamentos, foram removidos os elementos vazados octogonais
de concreto que marcavam as áreas de serviço. Se se quisesse, um dia, intervir
para reconstituir uma homogeneidade perceptiva da fachada em questão, seria
impossível encontrar, no mercado, elementos similares, pois esta linha de produção
já foi extinguida.
A preservação das obras de construção recente, portanto, deve ser sujeita a
reflexões e debates específicos, pois

na prática atual

tem

apresentado

características distintas em relação à produção arquitetônica tradicional. Algumas
dessas peculiaridades podem ser resumidas nos itens a seguir 137:


Não são aceitas no estado de ruínas;



As adições mais recentes têm escasso significado (não apresentam
estratificações significativas);



Sofrem sérias dificuldades no processo de envelhecimento;



Foram realizadas utilizando materiais pouco testados, que em alguns
casos apresentaram fragilidade com o decorrer do tempo;



Frequentemente são constituídas por materiais de produção industrial,
cujos ciclos de produção se perderam;



A

adequação

para

novos

usos

geralmente

desrespeita

suas

historicidades;


As intervenções de restauro adotadas mais frequentemente têm como
objetivo o retorno ao estado original dos edifícios.

As visitas de campo feitas ao longo do desenrolar da pesquisa permitiram traçar
algumas considerações a respeito do estado de conservação dos conjuntos
habitacionais BHLB levantados. Os grandes edifícios de apartamentos, que remetem
à linguagem arquitetônica modernista, apresentam, em geral, um estado de
conservação bom ou razoável. Esta situação se deve a fatores variados.
Em primeiro lugar, dentro desta tipologia encontramos a maioria dos casos de “obras
de arquitetura de autoria”, ou seja, edifícios que fazem parte do corpus de obras de
arquitetos reconhecidos, cuja atividade vem sendo, já há algumas décadas,
amplamente estudada em âmbito acadêmico, publicada e divulgada. Este
reconhecimento resultou na inserção em ZEPEC de alguns dos conjuntos
habitacionais em estudo, aos efeitos da Lei 13.885/2004. Sucessivamente à
republicação da Resolução 26/CONPRESP/2004, os mesmos foram submetidos à

137

Conteúdos apresentados pelo prof. Claudio Varagnoli da Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Chieti e Pescara (Itália) em sua intervenção “Nas fronteiras do restauro: o
patrimônio do século XX e a arqueologia industrial”, no âmbito da conferência “Desafios da
preservação de bens culturais: método, recepção, intervenções”, organizado pelo Departamento
de História da Arquitetura e Estética do Projeto da FAU-USO em agosto de 2012.
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abertura de processos de Tombamento, conforme relatado na página do
CONPRESP da Prefeitura de São Paulo:
“ Considerando a necessidade de adotar medidas de proteção provisória, através
da abertura de processo de tombamento, para os imóveis enquadrados ou
propostos para enquadramento como Zonas Especiais de Preservação Cultural
(ZEPEC), de que trata a Lei Nº 13.885, de 25 de agosto de 2004. (...)
Considerando que esses imóveis foram reconhecidos, no processo de discussão
dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, como portadores de valor
histórico, simbólico ou cultural pelas comunidades locais” 138.

Fazem parte deste grupo:


Edifício Ministro Godoy

Ficha 2.02



Edifício Franco da Rocha

Ficha 2.03



Edifício João Ramalho

Ficha 2.04



Edifício Biacá

Ficha 2.05



Edifícios Guapira e Hicatu

Ficha 2.06



Edifícios Gregório Serrão e Gaspar Lourenço

Ficha 2.07



Edifício Umary

Ficha 2.08



Edifício Urahy

Ficha 2.09



Edifícios Barão de Laguna e Barão de Ladário

Ficha 2.10



Edifício Mara

Ficha 3.03



Edifícios Rodrigues Alves e Vergueiro

Ficha 3.08

Em segundo lugar, os edifícios de dimensões maiores são sujeitos a sofrer,
proporcionalmente, menos ataques por parte da especulação imobiliária do que os
edifícios pequenos. De um ponto de vista operacional, naturalmente, torna-se mais
difícil adquirir e demolir grandes condomínios consolidados, valorizados por seus
moradores, beneficiados por uma boa qualidade de vida. Aliás, a maioria dos
condomínios – pelo menos os de dimensões maiores – é valorizada pelo mercado
imobiliário, que vende suas características em destaque (apartamentos grandes,
boas condições de insolação e ventilação, presença de jardins) como produtos aptos
a aumentar os lucros.
Sendo plausível supor que, no que respeita às plantas, numerosos apartamentos
tenham sofrido alterações ao longo das décadas, o fenômeno ligado à conservação
que com maior frequência se observa nos edifícios estudados é a descaracterização
das fachadas. As situações mais comuns são a adição de volumes de escassa
significância, a substituição dos revestimentos e da caixilharia originais, a alteração
das paletas cromáticas, a remoção arbitrária de elementos arquitetônicos. Em
138

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/noticias/?p=2265
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alguns casos foram implantados elementos que empobreceram a composição das
fachadas. Um exemplo é a tendência, muito frequente, de envidraçar as sacadas,
que leva a uma perda do binômio cheios – vazios previsto em fase de projeto para
enriquecer a linguagem das superfícies.
Às situações de evidente descuido e falta de manutenção se adicionam situações de
reformas executadas sem a fundamentação de um projeto de restauro e conduzidas,
em numerosos casos, adotando conceitos ligados ao “senso comum”. Maria
Antonietta Crippa argumenta que, exatamente como as edificações mais antigas,
“...as arquiteturas modernas têm sido normalmente habitadas, modificadas, até
destorcidas em poucas décadas, sofrendo degradações antrópicas e naturais
variadas, perdendo em breve tempo aquela aura que as primeiras realizações
detinham [...] perda, esta, que Giovanni König apontou na década de 70 do
século

passado

como
139

«envelhecimento»”

uma

das

primeiras

causas

de

seu

rápido

.

Apesar destas descaracterizações mais ou menos pesadas, todavia, os edifícios de
uso residencial ou misto sobrevivem e suas principais características continuam
reconhecíveis.
O debate relativo à preservação se torna, necessariamente, mais amplo, ao abordar
os conjuntos de residências unifamiliares. Este último grupo, ao qual correspondem
alguns dos exemplares mais modestos da produção do BHLB, é sujeito a uma
fragilidade física e conceitual mais marcada. Os riscos que ameaçam este tipo de
conjuntos envolvem não apenas situações de descaracterização dos imóveis, mas
levam cada vez mais frequentemente ao desaparecimento dos mesmos.
As situações de descaracterização se devem a fatores variados. Inicialmente não
existem, neste caso, regulamentações condominiais que estabeleçam critérios
mínimos de uniformidade. Por isso, ao longo das décadas, os proprietários agiram
arbitrariamente adicionando e eliminando componentes arquitetônicos, substituindo
caixilhos e revestimentos, em suma alterando, por vezes de maneira radical, os
elementos constitutivos da composição das fachadas. Há casos em que as
residências se apresentam completamente irreconhecíveis.
O resultado mais grave envolve, claramente, a demolição das edificações. Mesmo
sofrendo os imóveis alterações pesadas, em termos de urbanidade sobrevive a
identidade do conjunto como um todo: subsiste a dinâmica do bairro com gabarito
baixo, constituído por casas unifamiliares alinhadas e relacionada com a rua. Mas os
fatores que põem em sério risco a própria existência destes imóveis são muitos.
Frequentemente não lhe se reconhecem virtudes arquitetônicas e construtivas,
139

CRIPPA 2012, p. 70, tradução nossa.
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devido ao fato de tratar-se de habitações modestas, destinadas para as famílias de
renda média e baixa. Uma analise superficial poderia não individuar elementos que
justifiquem sua salvaguarda e conservação.
Os conjuntos de residências unifamiliares, tão difusos em São Paulo e tão
característicos da cidade, estão desaparecendo rapidamente. As práticas da
especulação imobiliária permitem que cada vez mais estes pequenos lotes sejam
adquiridos e unificados em grandes terrenos onde, uma vez demolidos os imóveis
existentes, são construídas imensas torres com lazer privativo. A relação destes
grandes empreendimentos, cercados por altos muros, com a cidade à sua volta, se
torna nula. Percorrer as calçadas beiradas por cercas maciças transmite ao pedestre
uma sensação de ansiedade e insegurança. A densidade dos moradores aumenta
desproporcionalmente em relação à malha viária, que não é readequada para
sustentar as novas condições de afluxo, agravando assim o problema do
congestionamento.
Diante disso, é necessário repensar os critérios de atribuição de valor aos conjuntos
de residências unifamiliares. Até mesmo para quantos não estiverem dispostos a
reconhecer neles qualquer mérito arquitetônico, o diferencial destes imóveis se torna
evidente quando se passa a observá-los como um todo, como trechos de bairros ou
da cidade, e não mais casa por casa. A qualidade mais destacada reside na
ambiência destes bairros, que proporcionam uma urbanidade gentil, agradável, um
maior e mais sadio contato com a cidade, uma cotidianidade de maior relação com a
rua e com a vizinhança, uma maior sensação de segurança e controle social para
quem habita e percorre estes espaços. Era este o objetivo dos fundadores do Banco
Hipotecário

Lar

Brasileiro:

constituir

“verdadeiras

cidades

confortáveis

e

140

aprazíveis”

.

O maior desafio acerca da preservação dos conjuntos habitacionais financiados e
realizados pelo Banco Hipotecário Lar Brasileiro envolve a tutela, através de práticas
de planejamento urbano, dos bairros constituídos por casas: entre todos, os mais
frágeis, os mais negligenciados, os mais desconsiderados e ao mesmo tempo, entre
todos, os mais aptos a oferecer um exemplo de respiro para as metrópoles
brasileiras, demasiado densas, aceleradas e congestionadas - inumanas.

140

Diário Oficial da União de 19/04/1951
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Anexo
Algumas obras
institucionais, comerciais
e residenciais
realizadas pelo BHLB.

Serão apresentadas a seguir oito obras publicadas pela extinta revista Acrópole e
pela revista eletrônica Vitruvius, ou citados nos Diários Oficiais da União. Trata-se de
obras institucionais (três agências bancárias e um hospital) e residenciais (edifícios
de apartamentos realizados no Rio de janeiro, em Salvador e em Belo Horizonte),
além de um projeto de urbanização desenvolvido na cidade de Recife. Apesar de
não corresponder aos critérios (programáticos ou geográficos) adotados para a
seleção dos casos de estudo que foram analisados neste trabalho - os conjuntos
habitacionais realizados pelo Banco Hipotecário Lar Brasileiro no Estado de São
Paulo -, estas obras trazem contribuições significativas de um ponto de vista tríplice.
Em primeiro lugar, ilustram a variedade tipológica dos empreendimentos realizados,
que não eram limitados apenas à função residencial. Em segundo lugar,
testemunham o alcance do Banco, que promovia a construção de conjuntos
habitacionais em quase todas as regiões do Brasil. Finalmente, no que diz respeito à
paternidade dos projetos, se observa mais uma vez que o BHLB, em cada realidade
local, escolhia seus colaboradores entre os profissionais de maior renome.


Antiga Sede do BHLB em São Paulo141

Localizado na região atualmente apelidada de “calçadão”, à Rua Álvares Penteado
n° 143, o edifício foi construído pelo BHLB como primeira sucursal do
estabelecimento na capital paulista. As fotografias históricas apresentam uma
arquitetura de linguagem clássica, de aparência imponente e austera, tipicamente
associada à imagem das instituições financeiras existentes no centro da cidade. A
fachada, de ordem monumental, era marcada por colunas de ordem dórica, frisos e
grandes portões de ferro fundido.
141

ACRÓPOLE 1942, n° 52, p. 153-156
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Um arco pleno com caixotões introduzia ao salão central do banco; a parte alta das
pilastras e o teto eram ornamentados com estuques, molduras em gesso e cantaria
artística de granito. O piso da sala era revestido por tacos de madeira de tons
diferentes, dispostos de modo a formar desenhos geométricos. A parte baixa das
paredes e das estruturas era marcada por um rodapé alto, da mesma madeira
escura dos balcões de atendimento. O ambiente era decorado com móveis de
inspiração déco. Além do Banco em si e dos escritórios anexos, o edifício dispunha
de uma ala ocupada por salas comerciais, alugadas por firmas externas. O edifício
foi construído pela Companhia Construtora Capua & Capua, responsável, nos anos
40, pela realização do Edifício Brasilar, no Vale do Anhangabaú.
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Sede do Banco Lar Brasileiro S. A. 142

O edifício, localizado no Centro de São Paulo na esquina entre a Rua da Quitanda e
a Rua Álvares Penteado, foi projetado em 1959 pelos arquitetos Jacques Pilon e
Jerônimo Bonilha Esteves, e foi executado pela construtora Ecel S.A. A decoração
dos interiores foi de responsabilidade do escritório Aflalo, Croce e Gasperini
Arquitetos: os móveis escolhidos apresentavam linhas sóbrias e elegantes, eram
produzidos no Brasil por Knoll International e fornecidos pela Loja Forma.

O subsolo, o pavimento térreo e o mezanino, diretamente acessíveis pelo nível da
rua, eram integralmente ocupados por grandes salões, destinados a receber um
fluxo consistente de público. As plantas eram completamente livres, feita exceção
pelos locais técnicos, os sanitários e os blocos de distribuição vertical. Os
pavimentos eram conectados por elevadores e por quatro escadas rolantes, que
reforçavam a imagem moderna e tecnológica do prédio. Todos os pisos dos salões
eram revestidos com materiais nobres, mármores e granitos, enquanto os forros
luminosos acentuavam a altura dos pés-direitos. Os cinco pavimentos superiores,
também caracterizados por plantas livres, eram ocupados pelos escritórios do
Banco; seus espaços eram repartidos por divisórias móveis.
142

ACRÓPOLE 1964, n°304, p. 38-41 – O projeto arquitetônico deste edifício está disponível no
acervo da FAU-USP.
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As fachadas, independentes da estrutura, retomavam o conceito corbusiano do
curtain wall; os materiais empregados foram o mármore branco, o granito preto, o
alumínio dos caixilhos, o cristal transparente e o vidro preto. Apesar da instalação de
um sistema de ar condicionado, era possível abrir alguns dos módulos da fachada,
acionados por mecanismos basculantes. A limpeza dos vidros era executada através
de um dispositivo movido a controle remoto e fixado no terraço do 6° pavimento.
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Edifício de Escritórios em Campinas143

O projeto foi desenvolvido pelos arquitetos Plínio Croce e Roberto Aflalo, e edificado
pela Companhia Construtora Pederneiras, a mesma que em 1954 havia realizado o
Ed. Biacá na urbanização Jardim Ana Rosa em São Paulo. O edifício surge no
Centro de Campinas, no cruzamento de duas das mais importantes avenidas da
cidade: a Francisco Glicério e a Doutor Campos Sales. Na proposta original, os
locais do Banco Hipotecário Lar Brasileiro ocupavam o porão, o pavimento térreo –
onde ficava a agência do banco -, o mezanino e os dois primeiros pavimentos. Os
demais vinte andares apresentavam sete unidades por pavimento, ocupadas por
escritórios.

A adoção da planta livre caracterizava todos os níveis do edifício. As fachadas do
térreo e do mezanino ficavam levemente recuadas em relação ao plano dos
pavimentos superiores, dotados de fachada livre. As duas elevações do edifício
alinhadas com as ruas eram moduladas por nervuras verticais pintadas na cor cinza
e por faixas horizontais claras e escuras alternadas, constituídas respectivamente
por painéis revestidos com pastilhas de cerâmica branca e por janelas contínuas
com vidros fumê. As duas outras elevações se configuravam como empenas cegas.

143

ACRÓPOLE 1960, n°263, p. 308-309

213

Anexo.



Edifício de apartamentos no Rio de Janeiro144

O Edifício Guarabira, condomínio de grandes dimensões, está localizado na cidade
do Rio de Janeiro, no bairro do Catete. Foi projetado pelo escritório MMM Roberto
Arquitetos. O lado curto de seu volume em forma de L é virado para o aterro do
Flamengo, enquanto o lado maior se adentra na pequena Rua Ferreira Viana. As
unidades localizadas em frente à praia gozam de uma belíssima vista da Baia de
Guanabara. Sua volumetria aparentemente compacta é recortada, em planta, por
uma série de pátios internos e poços de ventilação. O pavimento térreo é marcado
pelo ritmo das pilastras com seção quadrada; em correspondência da esquina
encontra-se um painel curvilíneo de pastilhas coloridas nos tons creme, amarelo,
celeste, azul e chocolate, realizado pelo artista plástico Paulo Werneck.

Em seus pontos medianos, os planos das fachadas apresentam uma leve
defasagem. Tais recuos, muito delicados, quebram a aparência monolítica das
grandes faces e reforçam, para quem observa a aresta do edifício, a percepção da
perspectiva. Caixilhos e vedações são modulados por nervuras ortogonais. Os
módulos cegos, revestidos por pastilhas cerâmicas brancas e celestes, se
contrapõem às grandes superfícies envidraçadas que marcam as salas de estar.

144

ACRÓPOLE 1956, n°211, p. 266-267
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Edifício de apartamentos em Salvador145

O edifício, projetado pelo arquiteto José Bina Foyant, está localizado à Avenida Sete
de Setembro, muito próximo ao Largo do Campo Grande, no Corredor da Vitória, um
bairro residencial nobre da capital baiana. O prédio surge sobre um lote longo e
estreito, ortogonal à rua: por isso os apartamentos não têm vista para o mar, pouco
distante, mas olham para os lotes vizinhos.

O volume apresenta uma simetria rígida em relação aos eixos longitudinal e
transversal: a articulação dos ambientes internos (com levíssima variação) e as
correspondentes aberturas se repetem de maneira especular nas quatro fachadas.
Segundo a publicação da revista Acrópole o lote, inicialmente, teria sido mais amplo,
favorecendo a implantação de um conjunto com mais dois blocos de apartamentos.
A proposta, porém, não foi realizada integralmente e o terreno acabou sendo
desmembrado. O projeto incorpora numerosos elementos típicos do movimento
moderno. O condomínio se articula em torno de dois blocos de distribuição vertical,
145

ACRÓPOLE 1961, n°269, p. 188-189
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tendo oito apartamentos por andar distribuídos em nove pavimentos, por um total de
72 apartamentos. As unidades oferecem tipologias com 2, 3 ou 4 dormitórios. A
troca de ar nos banheiros, todos alocados longe das fachadas, é propiciada por
amplos poços de ventilação.

A disposição dos demais ambientes é revelada com clareza pela composição das
fachadas: os ambientes de serviço são marcados por caixilhos altos, os dormitórios
por janelas de correr com venezianas de madeira e as salas por grandes superfícies
envidraçadas. As paredes de vedação são revestidas por painéis de pastilhas
cerâmicas nos tons do branco e do celeste. A fachadas curtas, uma das quais visível
pela Av. Sete de Setembro, apresentam um belo jogo de ripas de madeira pintadas
de branco146, paginadas no sentido horizontal. O pavimento térreo é livre, modulado
por pilotis laminares com seção retangular.


Instituição Larragoiti (atual Hospital da Lagoa) 147

O hospital, que logo após a sua fundação recebeu o nome de Instituição Larragoiti,
foi construído em 1952 para oferecer assistência médica gratuita aos funcionários –
e respectivas famílias - do Grupo Sul América e do Banco Hipotecário Lar Brasileiro.
Está localizado no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, nos arredores da
Sociedade Hípica Brasileira. O projeto, de Oscar Niemeyer em colaboração com
Hélio Uchoa, foi realizado pela Companhia Construtora Pederneiras. O artista Athos
Bulcão concebeu os desenhos dos azulejos que revestem os fachadas externas;
Roberto Burle Marx foi o responsável pelo paisagismo. O edifício se desenvolve em
dez pavimentos e apresenta no térreo os característicos pilares em V propostos por
Niemeyer em numerosos outros projetos. A estrutura, atualmente conhecida como

146

Atualmente as esquadrias são brancas mas, segundo a publicação da Acrópole, originalmente
haviam sido escolhidas as cores marrom, verde escuro e cinza.
147
D. O. U. 19/04/1951
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Hospital da Lagoa, foi adquirida pelo IAPB em 1962; em seguida foi incorporada ao
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.


Edifício de apartamentos em Belo Horizonte148

O Condomínio Solar foi projetado pelo arquiteto Ulpiano Nunes Muniz em 1955: na
matéria da revista Acrópole foram publicadas apenas as plantas e algumas fotos da
maquete, mas o conjunto foi efetivamente construído, com algumas alterações, no
Centro de Belo Horizonte, na esquina entre a Avenida João Pinheiro e a Rua dos
Guajajaras. A proposta original prevê a implantação de dois blocos de apartamentos
em formato de lâmina, um ortogonal ao outro.

A ligação entre os dois volumes acontece no nível térreo, por meio de uma ampla
marquise sustentada por pilares em forma de V maciço: inicialmente era previsto
que os jardins e áreas livres fossem acessíveis e percorríveis, integradas com a
148
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cidade; sucessivamente porém, de acordo com uma tendência bastante difusa nas
grandes cidades brasileiras, estes espaços foram cercados com grades. O subsolo,
ocupado por estacionamentos e locais técnicos, é acessível pelas duas ruas que
delimitam o terreno. Os demais andares são ocupados por apartamentos de
diversas tipologias.

O bloco mais alto e de maiores dimensões, alinhado à Avenida João Pinheiro, se
desenvolve em 19 pavimentos, contando com cinco unidades de três dormitórios por
andar, por um total de 95 apartamentos. O menor, alinhado à Rua dos Guajajaras,
se desenvolve em 16 pavimentos, cada um com duas unidades de quatro
dormitórios, por um total de 32 apartamentos.
As fachadas apresentam um belo jogo de cores e texturas: são marcadas pela
alternância de faixas horizontais celestes ou amarelas (os azulejos cerâmicos que
revestem os peitoris), transparentes (as janelas contínuas com caixilhos brancos) e
bege (as bandeiras das janelas, revestidas com ripas de madeira). As empenas
cegas são revestidas por tijolinhos na cor natural. Os trechos de fachada
correspondentes aos locais de serviço são marcados por véus de cobogós
avermelhados.
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Conjunto Residencial Praça Fleming149

Em 1954 o BHLB contratou o arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi para elaborar o
projeto de urbanização do Conjunto Residencial da Praça Professor Fleming,
localizado no bairro de Paranamirim em Recife. O terreno, delimitado pelas Ruas
Muniz Tavares, Padre Roma, Avenida Rui Barbosa e Rua do Futuro, se situava ao
lado de uma gleba de propriedade do IAPC. O projeto de urbanização seguiu
diretrizes próprias em relação ao traçado urbano tradicional, quebrando o desenho
ortogonal que o constituía. Os blocos residenciais implantados no terreno
configuravam uma unidade visual explicita sem, todavia, operar uma mera
reprodução em série de volumes idênticos. A proposta previa a implantação de
residências para famílias da classe média, de dois pavimentos, caracterizadas por
tipologias e dimensões variadas. No centro da Praça Fleming era prevista a inserção
de um volume de três pavimentos para habitação coletiva, desenvolvidos sobre
pilotis.

149
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