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Apresentação

O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos interiores foi
realizado de 11 a 13 de agosto de 2015, promovido pela FCRB, com o apoio da
EBA/UFRJ, da EAU/UFF, do Museu da República/Ibram, Universidade Nova de Lisboa
(Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva (Portugal), tendo patrocínio da
Faperj e da Capes.
O evento é desdobramento do projeto “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de
Janeiro: Anatomia dos interiores”, realizado de 2012 a 2014, voltado para o estudo da
casa de morada da nobreza e da alta burguesia, entre os séculos XVII e XIX, focando
nos múltiplos aspectos dos seus interiores, em duas regiões do mundo cultural e
artístico luso-brasileiro: Lisboa e Rio de Janeiro. O projeto foi proposto pela
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva
(Portugal), e contou com o patrocínio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Para sua realização, foi estabelecida uma nova metodologia de análise baseada em
quatro linhas de investigação: I. Mecenas e artistas. Vivências e rituais; II. Identificação
das estruturas e dos programas distributivos e estudo aprofundado de nomenclaturas
funcionais e simbólicas de cada espaço; III. Estudo da ornamentação fixa – tetos,
azulejaria, talha, pintura, estuques, têxteis, pavimentos, chaminés, janelas e portas,
mobiliário integrado; IV. O equipamento móvel nas suas funções específicas. Os
trabalhos desenvolveram-se ao longo de 36 meses e resultaram em duas publicações e
em site especializado: www.casaruibarbosa.gov.br/acasasenhorial.
No Brasil, a pesquisa teve o apoio da Fundação Casa de Rui Barbosa e contou
com pesquisadores de diversas unidades acadêmicas (EBA/UFRJ, FAU/UFRJ, Museu
Nacional/UFRJ, EAU/UFF, Museu da República, além da FCRB), abrangendo as áreas
de museologia, arquitetura, paisagismo, artes decorativas, história da arte e história,
dando prosseguimento a iniciativas de intercâmbio luso-brasileiro da FCRB.1
Ao longo dos trabalhos, foram promovidas reuniões no Rio de Janeiro e em
Lisboa. No Rio, foram realizados dois encontros dos pesquisadores brasileiros e os
coordenadores portugueses, de 24 a 26 de agosto de 2011 e de 20 e 22 de agosto de

1Essa

cooperação teve início em 2006, com a promoção do Encontro Luso-Brasileiro de MuseusCasas ― série bienal já em 4ª edição ― voltada para o diálogo entre museólogos e pesquisadores
dos dois países, tendo como pauta aspectos formais e estruturais, de significação simbólica e de
memória, dos museus-casas. Além disso, foi realizado um conjunto de iniciativas acadêmicas,
como cursos e workshops.

2012, e, em Lisboa, o workshop “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro:
estruturas internas, ritual e quotidiano" no Palácio Fronteira, a 17 de janeiro de 2013.
Para conclusão da primeira etapa da pesquisa, foi promovido, de 4 a 6 de junho
de 2014, o Colóquio internacional “A casa senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro
(séculos XVII, XVIII e XIX). Anatomia dos interiores”, no Museu de Artes Decorativas Palácio Azurara, sede da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, que reuniu 36
conferencistas portugueses e estrangeiros. O interesse suscitado pelo colóquio, com
significativa participação de investigadores brasileiros, levou a FCRB promover nova
edição no Rio de Janeiro. O projeto inicial desdobrou-se e os interesses por estudar os
interiores das casas alargaram as referências geográficas, englobando várias cidades
brasileiras e portuguesas. Nessa ampliação de horizontes, o II colóquio buscou reunir
mais estudos de caso, buscando contemplar outras experiências de morar em outros
países.
A organização do evento foi iniciativa de quatro pesquisadoras atuantes desde o
primeiro projeto: Ana Lucia Vieira dos Santos, da Escola de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal Fluminense, Ana Maria Pessoa dos Santos, pesquisadora da
Fundação Casa de Rui Barbosa; Isabel Portella, museóloga do Museu da República;
Marize Malta, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Escola de Belas
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas instituições, apoiadas pela Faperj
e Capes, foram as responsáveis pela consecução do evento, contando ainda com auxílio
dos alunos de graduação da Escola de Belas Artes-UFRJ (Alessandra Ramalho,
Catiussia A. da Silva, Bárbara Mozzer, Beatriz Rosa, Camila R. dos Santos, Clarisse de
Sá, Yrvin Gomes) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-UFF (Rebeca Reis) e
bolsistas do Museu da República (Juliana Nobre) e Fundação Casa de Rui Barbosa
(Barbara Prieto e Lucas Cavalcanti), que atuaram na secretaria, recepção, venda de
livros e no apoio ao auditório.
Compondo o comitê científico, foram convidados Francisco Soares de Senna,
Aldrin Moura de Figueiredo (UFPA), Carlos Alberto Ávila Santos (CA/UFPel), José
Belmont Pessoa (PPGAU/EAU/UFF), Maria Lucia Bressan Pinheiro (FAU-USP) e Sonia
Gomes Pereira (EBA/UFRJ).
Foram acolhidas propostas de comunicações de norte a sul do país – de Belém,
do Pará a Pelotas, no Rio Grande do Sul –, incluindo Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Paraná e Bahia. Fora do país, Portugal, Itália e México também trouxeram
contribuições para a discussão. Como convidados, integrando mesas-redondas que
corresponderam aos eixos temáticos do evento, estiveram presentes: Mesa-Redonda I –
Espaço interior, estrutura e programa distributivo – Hélder Carita (UNL/FRESS) e Ana
Lucia Vieira dos Santos (EAU/UFF); Mesa-Redonda II – Ornamentação fixa – Isabel
Mendonça (UNL/FRESS) e Isabel Portella (MR/IBRAM) e Mesa-Redonda III – O

equipamento móvel – Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (CITAR/UCP) e Marize Malta
(PPGAV/EBA/UFRJ). De modo a aproximar diálogos com os modos de habitar na
França, foi apresentada a conferência Vivre avec art. De l’hôtel particulier à l’appartement
bourgeois des années 30, conduzida por Monique Eleb, da École Architecture ParisMalaquais.
Além dos programas e espaços dos salões dos muitos palácios e palacetes, de
casas senhoriais e burguesas, e seus personagens, foram também contemplados
nomenclaturas, zonas de serviço, mudanças de usos, intervenções e rituais sociais. Para
dar conta de vários projetos de embelezamento dos interiores, estiveram em pauta
encomendas, contratos, ofertas de serviços, relações de trabalho. Sobre as decorações
fixas, compareceram desde sistemáticas para levantamentos de ornamentações fixas
existentes em edificações a estudos de elementos particulares, como estuque, papel de
parede, pintura decorativa e de fingimento. Sobre os equipamentos móveis houve grande
foco nos inventários, mas também perfilaram questões teóricas, historiográficas,
narrativas e de tombamento, panorama de serviços de decoração, com ênfase no
mobiliário e na louça. Assim, do luxo à trivialidade, da exceção ao corriqueiro, as casas
e seus interiores foram mais uma vez núcleo das discussões, permitindo avançar um
pouco mais em relação à compreensão da sua complexidade e potencialidade artística.
A grande receptividade do evento é um sinal do vigor que o tema desperta e envolve
tantos pesquisadores, que começam a encontrar interlocutores. Um campo está a se
formar e consolidar.
Para a confecção dos anais, todos os textos passaram por peer review, ou seja,
revisão por pares, de modo a garantir a qualidade e ineditismo dos mesmos.
Compuseram a Comissão de Avaliação os seguintes pesquisadores: Ana Lúcia Vieira
dos Santos, Ana Pessoa, Carlos Alberto Ávila Santos, Gonçalo de Vasconcelos e Sousa,
Hélder Carita, Isabel Mendonça, Marize Malta e Nelson Pôrto Ribeiro.
A editoração foi realizada por Lucas Cavalcanti, sob coordenação de Marize
Malta. Lucas é graduando da EBA-UFRJ, do curso de Design de Interiores, e bolsista
da Fundação Casa de Rui Barbosa, atuando no projeto Casas Senhoriais, e aceitou o
desafio de assumir o design gráfico dos anais. A subdivisão da publicação em três partes
seguiu os eixos temáticos do evento, cada uma relacionada a uma cor: vinho para o
Espaço interior; ocre para Ornamentação fixa e azul para Equipamento móvel, cores
baseadas nas existentes nos estuques da parede do Fumoir do Palácio do Catete, Museu
da República, usada como imagem do evento. Além disso, a identidade visual ganhou
ornamento de ramicelos inspirados na decoração do frontão, também em estuque, da
porta localizada na antessala da imperatriz, no antigo Paço de São Cristóvão, atual
Palácio da Quinta da Boa Vista, sede do Museu Nacional da UFRJ. O ramicelo, presente
em cada página de abertura de trabalho, lembra que se trata de uma publicação que dá
atenção aos interiores, aos detalhes, às minúcias e que é hora de prestarmos mais

atenção para o lado de dentro das edificações, especialmente das casas que, com seus
protetores limites de abrigo, suas capacidades de acolhimento da vida diária e seus
encantos para receber os visitantes, ajudaram a moldar nossas visões de mundo. Tanto
as histórias da arte quanto da arquitetura precisam incorporar esse espaço de natureza
particular, com suas anatomias próprias, educando os olhares de seus agentes para
aprenderem a ver portas adentro.
Desejamos boas leituras e que elas estimulem mais e mais trabalhos.

Rio de Janeiro, junho de 2016.

Ana Pessoa (FCRB)
Marize Malta (EBA/UFRJ)
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Os espaços domésticos da burguesia

Palacetes e sobrados do distrito da Victória na Primeira República (1890-1930)
Maria do Carmo Baltar Esnaty de Almeida

O

final do século XIX trouxe à Bahia uma época de relativa
prosperidade, com a diversificação dos produtos para exportação
depois da crise decorrente do fraco desempenho da economia

açucareira. A expansão das atividades comerciais, intensificadas em Salvador, capital
do estado, principalmente após a Independência, transformaram essa cidade numa
fervilhante praça de negócios. Isto, entre outros aspectos, permitiu a ascensão de uma
burguesia mercantil e financeira que, aspirando aos padrões de modernização em voga
na Europa, aliou-se ao Estado na execução de um projeto civilizatório para a primeira
capital do país.
A pretensão de aproximar-se dos modelos urbanos dos “centros civilizados” e a
busca de uma imagem de progresso para a cidade não era coisa nova. Ao longo de todo
o século XIX, identifica-se a execução de um projeto de modernização urbana cuja
velocidade varia em virtude das condicionantes econômicas e políticas de cada período
e tem o seu ápice no primeiro governo de J. J. Seabra (1912-1916). As questões relativas
à higiene confundem-se com o saber urbanístico e legitimam a ação governamental
sobre a cidade. Um saber especializado construiu-se sob a influência da Faculdade de
Medicina da Bahia, primeira do país, fundada em Salvador, em 1808, cujo discurso
condenava a cidade preexistente, seus edifícios e os hábitos de sua população. A fluidez,
o higienismo e o embelezamento constituíram-se em parâmetros das intervenções nos
espaços físicos, mas também nos hábitos e costumes da sociedade local.
A leitura de algumas teses da Faculdade de Medicina da Bahia possibilitou a
percepção de que a ótica higienista dedicou particular atenção à habitação, condenada
por apresentar estrutura precária (taipa), por estar ao rés do chão, sem base protetora
e pisos suficientes para a aeração dos cômodos, por não apresentar bandeiras de vidro
nas esquadrias, que garantissem a iluminação, pela dimensão do pé-direito e pela falta
de espaços exclusivos para o desenvolvimento das diferentes funções 1. À transformação
do espaço estaria vinculada a formação do “novo cidadão”, principalmente a das
crianças, e o novo papel desempenhado pela mulher na cena doméstica e no núcleo
familiar, figura responsável pela construção do lar burguês.
A construção de uma imagem moderna, induzida pelo Estado, elegeu novos
espaços da cidade para representar esse ideário, redesenhados também para atender a
uma lógica imobiliária que privilegiaria as áreas de domínio da burguesia local, zonas
residenciais que se estruturavam dentro de uma nova morfologia urbana. Induz-se e
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consolida-se, nesse contexto, a ocupação do distrito da Victória 2, particularmente, nos
setores que viriam a ser os bairros do Campo Grande, Corredor da Victória e Graça, na
cumeada que contorna o mar, onde se encontram os registros mais significativos das
transformações ocorridas nas novas formas de morar.

Figura 1: Corredor da Victória na segunda década do século
XX3. Fonte: Arquivo Histórico Municipal/Fundação Gregório de
Mattos.

Essas transformações são percebidas com maior evidência a partir de meados do
Oitocentos, quando começa a se afirmar o caráter aristocrático desse trecho da cidade,
em muito devido à presença dos estrangeiros – ingleses, alemães, suíços –, que aí
concentraram suas moradias, seus consulados e clubes. Comerciantes bem-sucedidos,
que possuíam casas de negócios na zona portuária, na Cidade Baixa, estabeleceram-se
nesta zona de características ainda suburbanas, edificando suas residências dentro dos
limites das técnicas construtivas locais. Do ponto de vista figurativo, entretanto,
adotaram uma linguagem arquitetônica que se aproximava do neoclássico, em voga nos
grandes centros. O interesse da burguesia mercantil pelo “aprazível subúrbio de bons
ares” é ratificado pelo Estado, que, paulatinamente, implanta infraestrutura e serviços
urbanos (ampliação da malha viária, limpeza pública, iluminação a gás, transporte
público), mas também equipamentos que favorecem os novos modos de sociabilidade,
como o Passeio Público e as praças ajardinadas.
Os relatos dos viajantes estrangeiros que visitam a cidade durante o Oitocentos
descrevem as transformações na urbanização da área e as características da arquitetura
residencial. Kidder, em 1839, afirma que aí estariam “[...] os mais belos jardins da
Bahia”, e também “[...] as melhores casas, o melhor clima, a melhor água, a melhor
sociedade” 4. D. Pedro II, em visita à Bahia, em 1855, diz que “[...] o caminho para a
Graça desde o Campo da Vitória é muito bonito por causa das belas chácaras com lindos
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edifícios, principalmente dos estrangeiros [...]” 5. Em 1860, o Príncipe Maximiliano de
Habsburgo aponta essa busca dos modelos europeus pela classe abastada, descrevendo
um lugar no qual
[...] casas graciosas com encantadores jardinzinhos [...] em geral, em leve
estilo grego ou italiano, de construção leve e frágil [...] trazem em si a marca da
moradia de novos ricos que estão só de passagem, construídas
apressadamente. Muitas pilastras, estátuas e arabescos variados para
demonstrar o valor dos proprietários. As paredes finas como papelão indicam a
curta transitoriedade dessa posse. As inúmeras janelas, varandas e terraços,
porém, são sinais de um verão ininterrupto6.

Apesar da clara indução do Estado para a ocupação do distrito, principalmente
com a implantação do sistema de transporte público, grandes vazios ainda eram
encontrados nas áreas remanescentes das antigas chácaras e fazendas até o final do
século XIX, a despeito dos inúmeros projetos de arruamentos e loteamentos nesse
trecho da cidade. Somente na República, a região foi adensada, expandindo-se para a
vizinhança imediata a tipologia residencial adotada pelas classes mais abastadas da
população, em lotes de maiores dimensões, com jardins e um programa arquitetônico
adequado ao cidadão moderno e civilizado.
A arquitetura aí produzida foi objeto de um controle mais rigoroso, seja em virtude
do aperfeiçoamento dos instrumentos que regulamentavam o uso e a ocupação do solo,
o que aconteceu paulatinamente, seja em consequência da execução de um projeto
estético idealizado para a cidade, que identificava a área como um lugar de
representação da modernidade local. Controlado, então, nas questões relativas à
salubridade dos cômodos (áreas mínimas, ventilação e iluminação) e naquelas estéticas
(gabaritos, proporções dos elementos, modenaturas), ao conjunto edificado cabia a
construção de um cenário que atestasse o progresso da primeira capital do país. A
arquitetura residencial assume, assim, a função didática de conduzir e conformar uma
revolução dos hábitos do cotidiano burguês, designando o “grau de civilidade” de
proprietários, revelado nos novos ritos da vida doméstica e nos aspectos formais das
suas habitações. Entre villas e palacetes, jardins e seus elaborados gradis, realizar-seá parte do projeto civilizatório idealizado para a cidade.

A residência burguesa do distrito da Victória
O estudo da arquitetura residencial do distrito da Victória, durante o período
conhecido como Primeira República (1890-1930), dentre outros aspectos, traz à tona as
rupturas e as permanências do processo de modernização da cidade de Salvador,
contraditório e inacabado. As transformações que modificaram substancialmente o
espaço doméstico não ocorreram de maneira uniforme em todo o distrito, variando de
acordo com a classe social e o nível de aburguesamento de seus habitantes 7, sugerindo
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uma dialética entre os ideais de modernidade então almejados e o cotidiano marcado
pela continuidade das práticas coloniais das maneiras de morar. De maneira geral, o
funcionamento de uma habitação ainda dependente do trabalho escravo, como o fora
até às vésperas da República, pode ser percebido, inclusive, nos projetos apresentados
para os setores ocupados pela elite local, como o Campo Grande, a Victória e a Graça,
mesmo que em menor proporção, se comparado àqueles destinados às classes menos
abastadas.
Nesses setores, as primeiras notícias das transformações arquitetônicas da
habitação antecedem a República por influência direta da colônia estrangeira que se
instalara na região, em maior proporção logo após a Independência, negando o antigo
centro da cidade como local de moradia, por considerá-lo denso e insalubre. A absorção
dos conceitos de privacidade e conforto, intimamente ligados àqueles higienistas,
propiciou a criação de um novo modelo de habitação condicionado aos novos códigos
sociais. Nessa paulatina transformação, a casa burguesa procura romper os padrões da
residência colonial, desde a sua implantação no lote, recuada em relação à rua, até a
disposição interna dos seus cômodos, que incorpora novos espaços ao programa
arquitetônico, assimilando as novidades tecnológicas da construção civil e o
refinamento do “gosto” na ambientação dos interiores.
A despeito da fama de reduto vanguardista da elite local durante as primeiras
décadas do Novecentos, a arquitetura residencial dessa região mostrou-se conservadora
no que concerne ao agenciamento dos espaços domésticos. Os padrões da casa
tradicional ainda foram encontrados na maior parte dos projetos apresentados à
Intendência, mesmo durante o período no qual foi maior o número de obras particulares,
a partir de 1912, quando ocorreu o alargamento do Corredor da Victória e o corte de
muitos edifícios. Os grandes lotes, remanescentes das chácaras ou dos novos
loteamentos, como no caso da Graça, permitiram o distanciamento da rua e dos
vizinhos, por meio da criação de jardins. Na maior parte dos projetos, entretanto, a
organização da casa deu-se ainda pela inserção de um corredor lateral ou central, que
dava acesso aos cômodos, que passaram a contar com iluminação e ventilação direta
do exterior. Além disso, já apresentavam uma distinção no zoneamento interno, ao
reservar os quartos para o pavimento superior e incorporar mais elementos ao programa
arquitetônico. De modo geral, os edifícios distinguiam-se pelas dimensões e pelo
rebuscamento de suas fachadas8 e tratamento das modenaturas, que expressavam as
distintas escolhas estilísticas.
A despeito deste contexto, alguns projetos apontam mudanças mais significativas
nesses setores, no início do período republicano, geralmente, de autoria de técnicos
estrangeiros em passagem pela cidade, o que se intensificaria a partir dos anos de 1910
(ver, por exemplo, a Figura 2). Tais edifícios reelaboraram o conceito de casa, do conforto
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e da intimidade, por meio do desenvolvimento de programas que procurassem atender
à redefinição dos papéis dos diferentes membros do grupo doméstico. Essa organização
foi estruturada mediante um novo zoneamento, no qual três partes foram identificadas:
os espaços de representação, de recepção, privilegiados na composição arquitetônica;
os espaços da intimidade, isolados daqueles alheios ao núcleo doméstico; e os espaços
de serviço, distantes da área social, mas que foram paulatinamente incorporados de
maneira mais racional à moradia.

Figura 2: Fachada principal e planta baixa do pavimento térreo de casa à Rua da
Graça9. Fonte: Arquivo Histórico Municipal/Fundação Gregório de Mattos.

Na organização da casa burguesa, são os salões que têm um papel de destaque;
possuir um salão significa mundanidade e sociabilidade, um símbolo da marca da
classe. César Daly, um dos mais conhecidos tratadistas da arquitetura do final do
Oitocentos, no seu L’architecture priveé au XIX siécle sous Napoleon III, afirma que, aos
espaços da família, devem ser atribuídas características de conforto e intimidade, e
àqueles da vida pública, maior luxo e ostentação, cômodos mais amplos e mais ricos10.
Esse privilégio atribuído aos espaços públicos da casa pode ser lido, de outra forma,
pela implantação desses cômodos e da relação que estabelecem com o exterior. Uma
hierarquia espacial define-se também no plano horizontal, com a valorização da vista
da rua, resguardada e filtrada pela extensão dos jardins que, de alguma forma,
continuam na arborização das ruas. Organiza-se assim a zona social da casa, ao dispor
os cômodos mais importantes na fachada principal, já não implantada no limite do lote,
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como o fora nos séculos anteriores, mas oferecendo uma perspectiva do edifício ao
transeunte, à medida que garante a privacidade dos espaços internos.
As propostas mais eruditas elaboradas para esse trecho da cidade são de autoria
de técnicos italianos, muitos dos quais contratados pelo Governo do Estado nas cidades
do Rio de Janeiro e São Paulo, onde já trabalhavam, para, em Salvador, elaborarem
projetos de equipamentos urbanos, como o teatro municipal, mercados e prédios da
administração pública. A partir de 1912, acompanhados de pintores, estucadores e
demais técnicos da construção civil, muitos desses arquitetos e projetistas conceberam
as moradias da burguesia local. É evidente, nesses projetos, o aumento e a
diversificação dos programas arquitetônicos que absorvem os novos ritos da casa,
definindo funções específicas para as diferentes partes do edifício. Na zona social,
geralmente, o desenvolvimento da organização do espaço tem início no vestíbulo ou sala
de espera, zoneamento que muitas vezes reflete-se na composição volumétrica, que,
mais uma vez, valoriza os lugares de recepção, ocupando quase sempre todo um piso
da moradia. Depois desse espaço, uma sucessão de salas – saletas, salas de visitas, de
almoço, de jantar, de música – atesta o nível de mundanidade do proprietário e, ao
mesmo tempo, filtra o olhar do visitante das áreas mais íntimas da casa (Ver Figura 3).
Excepcionalmente, às salas junta-se uma pequena capela, registrando a longa
permanência do culto doméstico nas casas urbanas.
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Figura 3: Plantas baixas do 1º e 2º pavimentos e fachada
principal de casa no Corredor da Victória11. Fonte: Arquivo
Histórico Municipal/ Fundação Gregório de Mattos

Contíguos a esses elementos, encontram-se os espaços de transição/ligação entre
as zonas: com o exterior, uma varanda ou um pequeno terraço, muitas vezes precedido
por uma escadaria cuja monumentalidade estará atrelada ao partido arquitetônico
adotado; com a zona íntima, outra escadaria, geralmente resguardada do fluxo dos
salões e, em alguns casos, o luxo de um elevador importado; com a zona de serviço,
ligam-se pela copa, pequenas circulações ou mesmo por uma sala destinada à senhora,
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a quem cabia o perfeito funcionamento do lar burguês. A circulação dos diferentes
atores da casa era distinta. No cotidiano e em dias de festa, era realizada por varandas
e corredores e, algumas vezes, por portas que só se abriam em ocasiões especiais. Nas
residências mais abastadas, a circulação vertical permitia ainda o acesso ao mirante,
elemento que se destacava na volumetria do edifício, para identificar o status do
morador. Desse local as visitas mais ilustres podiam contemplar a rua e os arredores.

Figura 4: Vista do mirante de um palacete à Rua da Graça12
Fonte: AZEVEDO (2006)13.

A distinção dos papéis femininos e masculinos, entre a esfera familiar e a pública,
era marcada no espaço doméstico pela procura de proximidades e contiguidades dos
cômodos. O status do trabalho masculino no âmbito familiar era revelado pela existência
dos gabinetes (ou escritórios), tantas vezes assimilados e reproduzidos nas habitações
da pequena classe média, situando-se, no agenciamento da casa, em local preciso,
próximo às salas de visitas e do hall ou sala de espera, tendo, muitas vezes, uma entrada
independente14. As salas de bilhar e o fumoir, inspirados na moda inglesa dos clubs,
permitiam ao senhor da casa receber seus amigos sem a presença feminina,
demarcando os espaços exclusivamente masculinos da habitação. Nas casas burguesas
do distrito da Victória, eram presenças indispensáveis, com frequência situados nas
proximidades da sala de jantar.
À zona íntima destinava-se o pavimento superior, distribuindo quartos que,
preferencialmente, deveriam ser individuais. Quando havia, as salas de estudo para as
crianças e suas preceptoras europeias somavam-se à sala ou quarto de costura, espaço
destinado às mulheres da casa. Ao quarto do casal, geralmente localizado na fachada
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principal do edifício, acrescia-se uma saleta que poderia ser utilizada como um gabinete
ou um pequeno estar, além de um boudoir para a senhora. Como era comum nas casas
da elite de então, todo o pavimento (e, muitas vezes, toda a habitação) era servido por
uma única sala de banhos, elemento que, frequentemente encontrado em anexos da
edificação principal, foi se introduzindo no agenciamento doméstico à francesa, isto é,
próximo das escadas.

Figura 5: Fachada principal e Planta Baixa do 2º pavimento
da Villa Catharino15. Fonte: ALMEIDA (2006)16.

Os espaços destinados aos serviços na habitação talvez sejam os maiores
testemunhos das resistências da sociedade de então às transformações em curso. No
setor mais elitista da cidade, o Corredor da Victória, na quase totalidade das habitações,
as cozinhas e dependências dos empregados observam a tradicional disposição desses
cômodos, deslocados do corpo principal do edifício, em anexos situados nos fundos,
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isolados ou ligados a estes por meio de varandas ou corredores, distantes dos espaços
de recepção. Esta situação será reproduzida em todo o distrito, independentemente das
dimensões do imóvel ou da classe social do seu proprietário. Só esporadicamente,
encontram-se algumas modificações, que admitem a cozinha e os quartos para os
criados no porão, à moda inglesa. Mudanças mais significativas serão percebidas, e
ainda assim em pequena escala, nas habitações da pequena burguesia que ocupava os
novos loteamentos do distrito a partir de meados dos anos 1920, desenvolvidas dentro
de um padrão mais racionalista de projetação, no qual a cozinha procura uma ligação
mais imediata com a sala de jantar. Também desse período é a difusão da construção
de garagens nas habitações burguesas, em virtude da aquisição de veículos pela elite
local. Em todas as propostas, a garagem é sempre um anexo, sem ligação direta com o
edifício

principal,

preferencialmente

implantada

em

lugar

que

não

interfira

negativamente na leitura da fachada, mas de fácil ligação com a rua.

Figura 6: Garagens e horta na parte posterior do terreno
da Villa Catharino. Fonte: JORDAN (2006)17.

Do ponto de vista estético, o conjunto dessas habitações visava compor o cenário
de uma Salvador moderna e civilizada, cujos aspectos figurativos eram controlados pelo
Estado em seus partidos, gabaritos e modenaturas. A embrionária legislação sobre a
ocupação do solo pretendia criar um conjunto monumental e uniforme, regulado em
suas alturas e formas, não admitindo, para esses setores, nenhuma linguagem
estilística que remetesse a uma zona suburbana, como, por exemplo, o projeto de
chalets. As composições arquitetônicas, das mais eruditas aos pastiches compositivos,
revelavam o “gosto” do proprietário, a formação do seu projetista, mas também o ideário
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dos órgãos públicos que analisavam as propostas, muitas vezes com critérios subjetivos
de beleza e proporção.

Figura 7: Fachada principal e plantas baixas do 1º e 2º
pavimentos18. Fonte: Arquivo Histórico Municipal/Fundação
Gregório de Mattos.

Esta mesma legislação estabeleceria os recuos mínimos para a implantação dos
edifícios, com a criação de amplos jardins frontais, suficientes para garantir a
privacidade da vida familiar, ao tempo em que oferecia a perspectiva do edifício. Os
jardins ingleses eram do gosto da burguesia local, com desenhos sinuosos, quase
sempre seguidos de um pomar, na parte posterior do lote. De maneira geral, os jardins
das casas da elite soteropolitana, nesse período, contavam com um mobiliário específico
para as áreas externas. Na sua confecção, utilizava-se a técnica do embrechamento e
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também recorria-se ao uso de elementos pré-moldados em ferro e cimento cujas formas
traziam a influência do romantismo e do pitoresco.

Figura 8: Casa do porteiro nos jardins da Villa
Catharino19. Fonte: JORDAN (2006)17

Se a arquitetura residencial da elite do primeiro período republicano, do ponto de
vista figurativo, expressava os anseios de cada um dos proprietários no espaço da
cidade, revelando, sobretudo, seu status, novas regras de comportamento e
sociabilidade promoviam as grandes transformações do espaço doméstico. Assistia-se,
assim, a uma gama de processos de desestruturação, de reorganização do agenciamento
interior da habitação em um cotidiano fortemente marcado por maneiras e costumes de
morar e de se relacionar com o espaço da casa herdado dos séculos anteriores. Villas,
solares, mansões, palacetes – as denominações que identificariam o status dessa nova
forma de morar –, revelam, em seus projetos, a ambiguidade de um período,
permanecendo como registro de um momento de idealização de uma nova ordem, da
almejada Renascença Bahiana20, que não se realiza completamente, a não ser na utopia
das elites de então.
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O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos Interiores ocorreu nos
dias 11, 12 e 13 de agosto de 2015 na Fundação Casa de Rui Barbosa. O encontro
reuniu pesquisadores de Portugal, França, Itália, México e Brasil que, com seus
estudos, contribuíram para o aprofundamento da discussão sobre os modos de
vida de vários estratos sociais refletidos no espaço, no mobiliário e,
principalmente, nas escolhas compositivas da decoração de interiores que
predominaram nos séculos XVII, XVIII e XIX.
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