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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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Moradia Burguesa Belenense
no Período da Borracha (1850-1920)
Aspectos sociais e programa distributivo

E

André de Barros Coelho
ste artigo tem por objetivo estudar o interior das casas de burguesia
em Belém, Pará, Brasil entre 1850 e 1920 – período que compreende
o ciclo econômico da borracha na Amazônia – a partir da correlação

entre aspectos sociais e programa distributivo dos ambientes.
A classe burguesa de Belém no período da borracha era composta, segundo
Jussara Derenji1, por seringalistas, representantes de firmas e países estrangeiros, altos
funcionários, aviadores, políticos, grandes comerciantes. O termo "burguês" era
utilizado na literatura de fins do século XIX para se referir aos proprietários dessas
casas.
O uso específico de cada cômodo e sua função – além do arranjo em planta,
setorização, permeabilidade e funcionalidade – é trabalhado a partir de aspectos
relacionados à família (modos de viver, intimidade, vigilância), à cultura construtiva e
às conexões sociais dos usuários/moradores (visitas, vizinhos).
A pesquisa se dá a partir da análise de plantas de casas burguesas construídas
nos bairros da Cidade Velha e Campina – que correspondem aos dois núcleos iniciais
de povoamento da cidade e local de residência das famílias abastadas de Belém nos
séculos XVII a XIX – e das descrições feitas por João Marques de Carvalho no romance
naturalista Hortência2, publicado em Belém no ano de 1888.

Sala de visitas
A sala da frente — sala de visitas — compunha, em conjunto com a fachada da
rua, a “vitrine” da casa e, assim, não poderia ser espaço de qualquer tipo de desordem,
sujeira ou feiura. Dessa maneira, de portas e janelas abertas, o proprietário de uma
casa apresentava à cidade o seu lar e podia exibir suas posses, dentre as quais a própria
família.3
Não havia, entretanto, apenas a vista lançada de fora para dentro da casa, a que
procurava perceber o conteúdo da vitrine. Havia também o olhar lançado de dentro para
fora, que, tal qual a rua, observava enquanto deixava-se observar. Não era por menos
que a sala de visitas era o principal espaço físico de encontro entre a casa e a rua. Com
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efeito, o uso da sala, em sua condição de vitrine, era enriquecido por essa duplicidade
de olhares.
Dessa forma, a sala de visitas aparece na casa como o principal cômodo com uso
ao mesmo tempo privado e público, pois, ainda que em certos momentos fosse ocupado
apenas por pessoas da casa, tais pessoas estavam ali com uma intenção social — o que
percorre o conceito da vitrine. Na descrição feita por Marques de Carvalho, jornalista do
final do século XIX, mesmo com as caras amarrotadas, os moradores aparecem à janela
e deixam-se observar4.
Entretanto, não era a sala o único cômodo da casa belenense que desempenhava
função social, visto que a alcova, a varanda e o quintal eram também pontos de contato
com visitantes ou com a vizinhança. Por isso, outros espaços na casa eram preferidos
para o estar da família, deixando-se a sala sempre arrumada para receber pessoas e
exibir a casa para a via pública.

Varanda ou sala de viver
A varanda era ambiente imprescindível em qualquer residência. Ressalta-se que,
em algumas regiões do Brasil, ela não seja necessariamente um espaço avarandado,
isto é, sem paredes ou com uma cobertura independente “puxada” para fora do corpo
da casa, como uma sacada ou alpendre. O conceito de varanda na Amazônia, Maranhão
e Sul do Brasil definia um espaço a que hoje possivelmente chamaríamos sala de jantar
ou mesmo copa.5
A varanda era, não apenas uma sala de refeições, onde se comia, mas um dos
principais espaços de convivência na casa, uma vez que a sala da frente permanecia
“reservada” para se receber pessoas de maneira especial.6 Talvez por esse motivo Reis
Filho procure traduzir o termo varanda como sala de viver 7, afinal esse era o lugar na
casa onde, por muitas horas, a família podia encontrar-se para conversar, comer8,
colocar as atividades de casa em dia, fumar furtivamente um cigarro9 ou simplesmente
rabiscar a mesa.10
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Figura 1: Solar do Barão de Guajará: espaço correspondente à
varanda. Fonte: André Coelho, 2003.

Reis Filho, ao falar da casa brasileira anterior a 1900, também se refere ao espaço
como sala de almoço e cita esse ambiente como herança da casa brasileira tipicamente
colonial, porém restringe sua ocorrência a essa época.11 Igualmente Veríssimo e Bittar
comentam que até princípios do século XIX existia a sala de viver colonial 12, que aos
poucos se separou da cozinha. Os autores afirmam, entretanto, que, com o advento do
Ecletismo na arquitetura, esta sala de viver teria sido abolida das casas de classe
média.13
Todavia a sala de viver ou varanda subsistirá e assumirá uma posição privilegiada
na hierarquia da distribuição espacial da casa belenense, de forma que todos os demais
cômodos irão se distribuir, ou em torno dessa sala, ou ao longo de corredores que a ela
conduzem.14 As imagens a seguir são croquis e plantas de algumas casas ainda hoje
existentes na cidade de Belém, nos quais é possível perceber tal posição de hierarquia
ocupada pela varanda.
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Figura 2: Casas à rua Alenquer 168, travessa Campos Sales 553 e
rua Dr. Assis 337. Fontes: MOISÉS, MORAES e SANTOS15;
GALEGO16; SANTIAGO e BOULHOSA17

Alcova e quartos
Primeiramente convém

esclarecer

que,

diferentemente do que permitem

compreender autores como Veríssimo e Bittar18, a alcova não foi um aposento
característico apenas do período colonial e tampouco foi substituída no século XIX por
outro tipo de aposento. Na arquitetura residencial belenense, a alcova foi amplamente
utilizada até a primeira metade do século XX, correspondendo precisamente à habitação
dos donos da casa. Alcova e quarto são gêneros de dormitório típicos das residências
burguesas na Belém da borracha, mas que convivem dentro da casa em valores e
funções hierarquicamente bastante diferenciados entre si.
Em uma concepção geral, o termo "alcova" refere-se a um pequeno quarto de
dormir19, ou recâmara sem aberturas para o exterior20, ou ainda local reservado para o
leito21, raramente apresentando grandes dimensões22. Entretanto, no norte do Brasil,
não se tratava necessariamente de um quarto pequeno, desprovido de janelas e utilizado
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apenas para dormir. As casas ainda hoje remanescentes da virada do século XX
demonstram que havia grandes alcovas, algumas delas com janelas23.
Na recriação da realidade belenense feita por Marques de Carvalho no romance
Hortência, a alcova vem a ser precisamente o aposento do dono (ou dona) da casa24. Há,
via de regra, apenas uma alcova em cada residência, utilizada como quarto do casal ou
do dono da casa e situada em posição estratégica e privilegiada - mais próxima da porta
de entrada que os demais quartos e muitas vezes contígua à varanda. Os quartos são
os aposentos dos filhos, hóspedes e demais pessoas que habitam a casa e são arranjados
em posição secundária, aos fundos, normalmente entre a varanda e a cozinha.
Ainda que representem gêneros um tanto diferenciados de dormitórios, a alcova e
o quarto mantêm características físicas que os diferenciam um do outro - na maioria
dos casos, a presença ou não de janelas - e são utilizados pelos moradores de maneira
muito

semelhante,

como

dormitórios,

e

com

pouco

mobiliário,

incluindo

obrigatoriamente não uma cama, como de costume em outras regiões do Brasil, mas
uma rede.25
Entretanto, sua posição no arranjo dos ambientes em diversas casas, como nas
plantas mostradas a seguir, parece denotar uma preocupação em se manter o status de
que aqueles são os aposentos do dono da casa, ou do casal. A presença de mais de uma
porta em certas alcovas (algumas chegando a apresentar até quatro portas) ratifica tal
ideia.

Figura 3: Casas à rua Riachuelo 270 e travessa Benjamin Constant 506.
Fontes: MAGALHÃES, SAMPAIO e KARLA26; TRINDADE, BRAGA e LIMA27
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A posição privilegiada e aparentemente estratégica da alcova em muitas plantas
(ao lado da varanda) sugere também a necessidade de se garantir certo controle, pelo
menos visual, sobre a casa, por parte do dono da casa: da varanda se vê todo o prédio,
e de qualquer ponto do prédio se vê a varanda; ela é o elemento centralizador da
circulação e dos olhares, e é filtro para as pessoas que entram no edifício.
Como no Panóptico28 de Bentham, citado por Foucault 29, uma estrutura social de
poder é mantida por meio do elemento arquitetônico. A alcova está junto à varanda e à
sala de visitas, portanto proporciona acesso rápido a toda a casa, além de ser o único
“quarto” que enxerga a rua (pois, de janelas abertas, a sala de visitas torna-se
visualmente permeável). A posição da alcova, portanto, não apenas inspira status, mas
alimenta um sistema no qual o dono da casa, ou casal, está no centro do anel e assim
facilmente observa e dirige o funcionamento daquela célula familiar; no qual há
empregados atendendo às ordens superiores; no qual os filhos e filhas são
constantemente vigiados e possuem liberdade restrita.
A arquitetura impõe-se, dessa forma, como instrumento de manutenção de uma
estrutura familiar consolidada e que necessita ser mantida por estar de acordo com
uma estrutura social muito maior a qual, mesmo tendo contemplado diversas
mudanças durante o século XIX, traz ainda fortes traços das relações familiares e sociais
do Brasil colônia.
Finalmente, um dos benefícios advindos da forma e posição com que a alcova se
apresentava em certas casas está ainda na flexibilidade de torná-la parte de um grande
espaço, que poderia ser especialmente usado em dias de festa: arrumavam-se os móveis
da alcova e da varanda, abriam-se as portas que os interligavam à sala e de repente
tinha-se um grande salão de festas, com três espaços distintos, tanto para receber os
convidados quanto para servir-se o jantar.
As janelas, normalmente ausentes nas alcovas, eram comuns nos quartos. Exceto
esse diferencial e o fato de que os quartos eram habitados pelos filhos e hóspedes, e não
pelo dono da casa ou casal, havia muita semelhança de uso e mobiliário entre quarto e
alcova. Muitas vezes, as janelas dos quartos abriam-se, não para fora da casa, mas para
grandes corredores laterais que funcionavam como verdadeiras espinhas dorsais. Esses
corredores, por sua vez, eram ladeados de janelas externas, o que durante o dia ou a
noite garantia iluminação e aeração para o conforto dos moradores, e, durante as
chuvas, abundantes na cidade, assegurava a eles de igual modo a proteção. Dessa
forma, o quarto que possuísse uma única janela abrindo para o corredor não seria de
modo algum desprovido de conforto luminoso e térmico, uma vez que não recebia
insolação direta (menos aquecimento), mas desfrutava de considerável aeração,
permitida pelo corredor aberto para o exterior.
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Figura 4: Solar do Barão de Guajará: ladeado por quartos cujas
janelas abrem-se para a circulação, este corredor recebe ventilação e
luz do jardim de inverno. Fonte: André Coelho, 2002

Cozinha, quintal e latrina
O setor de serviços da casa era composto por cozinha e quintal. Não muito
diferente do restante do Brasil, era ali que mulheres, crianças e empregados passavam
boa parte do tempo durante o dia, distraindo-se ou cuidando das atividades domésticas,
desde a preparação dos alimentos até a lavagem de louça e roupas.
Contam Bittar e Veríssimo que, ainda durante o período colonial, a cozinha foi
deslocada pelos lusitanos para os fundos da casa, para melhor adaptação climática do
edifício, deixando a última parede para apoiar a chaminé do fogão, liberando a casa
para uma satisfatória ventilação.30 Afirmam também que é a maior presença da mulher
“civilizada” (empregada ou dona-de-casa), após a abolição da escravatura, que vai trazer
notáveis modificações ao espaço da cozinha.31 Temo-lo, portanto, à entrada do século
XX, já não tão isolado da casa como em partidos anteriores, mas colocado aos fundos,
junto ao quintal, porém dentro do edifício — tal qual é comum nas casas belenenses.
O quintal, durante o dia, funcionava como extensão da casa e da cozinha, à qual
estava ligado comumente por porta e janela. Nessa janela — costume que até hoje
permanece em muitas casas do interior do estado do Pará — era muitas vezes
construído o jirau, um estrado de madeira suspenso, que ia de dentro para fora da casa,
e que servia tanto para apoiar a louça já utilizada quanto para lavá-la; era inclinado de
modo que a água servida fosse despejada no quintal, dispensando a necessidade de
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tubulação de esgotos — serviço de fato inexistente em grande parte dos bairros de Belém
àquela época.

Figura 5: Cozinha: casas à travessa Campos Sales 553 e
Benjamin Constant 506. Fontes: GALEGO32; TRINDADE,
BRAGA e LIMA33

Enquanto a varanda tenha sido o cômodo de mais intensa convivência familiar na
casa belenense, o quintal será inevitavelmente o espaço de mais intensa convivência da
família com a vizinhança imediata. Ainda que nos pareça hoje curioso, o quintal, embora
fosse um ambiente de serviço, era também lugar de convivência social, pois ali
brincavam as crianças e colocavam as vizinhas o seu assunto em dia.34
Além da convivência social e dos afazeres domésticos realizados no quintal, era
ainda ali que se encontrava a latrina, normalmente em construção independente, de
madeira, aos fundos do terreno.35 Pouco se pôde identificar desse ambiente por ter sido
há décadas abolido das casas em Belém.

Arranjo dos ambientes, tipos e adequação climática
É certo que não havia propriamente um rigor de uniformidade na planta das casas
burguesas belenenses à entrada do século XX, e, ante o boom gerado pela economia da
borracha, era natural a diversificação. No entanto, a bem-sucedida experiência do
sobrado português, adaptado ainda no período colonial ao clima quente e úmido da
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Amazônia, viria impor-se, à revelia das novas modas estilísticas e do poder governante,
e determinar algumas tendências para as edificações fim-de-século.
A disposição dos ambientes em torno da varanda foi bem usual no traçado dessa
época, tenha sido ao longo de corredores ou num arranjo aproximadamente concêntrico.
Embora houvesse outros arranjos, os ambientes e seus usos eram geralmente os
mesmos, e isso não apenas em Belém. O depoimento de uma senhora maranhense,
mostra a utilização de sala de visitas, alcova e varanda semelhante ao costume
paraense, o que leva a crer que tais denominações e usos dos ambientes tenham sido
comuns em parte grande da região amazônica, mesmo em São Luís-MA:
Por dentro, a casa [...] é o retrato de como a elite vivia no Maranhão de
antigamente. Na entrada, está a sala de visitas. [...]. Ao lado da sala, fica a
alcova – até hoje se chamam assim os quartos de casal. [...] Curioso é que o
quarto dali, como o de toda casa rica de São Luís, dá para a sala íntima, mas
não tem portas. Não havia portas dentro de casa. Só biombos, conta a religiosa
Terezinha. Na sua casa tem varanda, mas não a que se conhece no sul: é
interna e dá para o quintal.36

Um esquema muito praticado na capital do Pará foi o estudado por Lúcia Tone
Hidaka37, o qual aqui será tratado como casa com puxado. Esse esquema foi considerado
pela autora como o tipo-base da habitação civil não excepcional em Belém. A autora
identifica na casa belenense alguns tipos que se repetem para compor grande parte dos
arranjos. Em seu estudo, a ocupação do lote é caracterizada por uma evolução de
acréscimos e parcelamento de cômodos determinada pelas dimensões do lote e pela
demanda do programa de necessidades, em partidos em “I”, “L” ou “C”, no alinhamento
das vias38.
Assim, Hidaka denomina corpo principal à porção frontal da casa e puxado à sua
porção posterior, construída em segundo momento. Identifica às vezes ainda um póspuxado construído, em tese, em momento ainda posterior:
O 1º Tipo: Concluiu-se que o tipo base da habitação civil não excepcional no
Centro Histórico de Belém evolui até um esquema que se estrutura em 03 (três)
partes distintas, as quais chamamos neste trabalho de Corpo Principal (1ª),
Puxado (2ª) e Pós-Puxado (3ª), em lotes retangulares de profundidade
acentuada.
O 2º Tipo: Observou-se ainda a existência de um esquema anterior ao tipo
mais evoluído, estruturado em duas partes apenas, de Corpo Principal (1ª) e
mescla de Puxado e Pós-Puxado (2ª), em lotes retangulares, onde o comprimento
se aproxima da largura.39

O termo puxado, ou puxada, já havia sido utilizado mais de cem anos antes pelo
próprio intendente do Município de Belém, Antônio José de Lemos, para identificar
aquela mesma porção da casa. Como explicita Jussara Derenji40, Lemos condenava com
veemência a construção de edifícios nesses antigos padrões estabelecidos com o tempo
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e criticou em seus relatórios quase anuais o fato de que casas como aquela continuavam
a ser construídas todos os dias.
Mas terá sido, de fato, esse elemento conhecido como puxado construído em
momento posterior ao corpo principal da casa?
Não se pode negar que o puxado, tal como executado nestas casas em Belém, era
também recurso que conferia ao edifício e aos moradores, dentro da realidade dos lotes
compridos e estreitos da cidade de Belém, uma maior qualidade de conforto ambiental.
Tal ganho de conforto era conferido pela sequencia de aberturas existente entre o
corredor e o prisma lateral — chamado popularmente de xagão (ou xarão), vão que em
geral se estende, em paralelo ao corredor, até o quintal, ou se encerra no pós-puxado.
Dessa forma, varanda, corredor, quartos e cozinha recebem iluminação e ventilação
naturais indiretas e são ao mesmo tempo protegidos das fortes chuvas, uma vez que o
corredor funcione, na mais simples das hipóteses, como uma espécie de alpendre.
Na casa situada à rua Riachuelo, nº 270, a parede externa que acompanha o
corredor do corpo principal da edificação apresenta, no limite com o puxado da planta,
sensível alteração não só de espessura, mas também de alinhamento, o que pode levarse a crer na possibilidade de o puxado deste edifício ter realmente sido erigido num
momento diferente da construção de seu corpo principal.
Tal detalhe já não se manifesta nas demais casas estudadas. Em diversos casos
não há nem mesmo diferença entre a espessura das paredes das duas porções — o que
permite presumir, à primeira vista, que o puxado de tais casas tenha mesmo sido
edificado em contínuo com o corpo principal, de uma só vez. As certezas sobre a questão
poderão apenas ser obtidas após detalhadas prospecções para determinação dos
materiais e técnicas construtivas utilizados, bem como na identificação da possível
idade de cada porção da casa.
Mesmo assim, a frequência e intensidade com que o puxado e os tipos
identificados por Hidaka se fazem presentes evidenciam seguramente um sistema bem
difundido e consolidado no uso do espaço pelos moradores da cidade. A casa com
puxado, se assim pudermos denominar, foi um gênero tão difundido e comum que é
mesmo possível crer que em muitos casos já não tenha sido o puxado uma mera
ampliação da casa, mas parte de sua composição volumétrica original.
Reis Filho41 identifica como planta-tipo para a casa colonial brasileira um desenho
que se aproxima desse padrão aqui identificado. A diferença da planta desenvolvida em
Belém no fim do século XIX para o tipo por ele descrito é principalmente, além dos
períodos diferentes de ocorrência, a existência aqui (em Belém) do xagão e das aberturas
do corredor para ele. Já o tipo de planta apresentada pelo autor para as duas primeiras
décadas do século XX no Brasil42 não coincide com o que se praticou no perímetro
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urbano de Belém à mesma época, pois a casa construída sobre os alinhamentos do lote
prevaleceu em Belém ainda durante algumas décadas, especialmente dentro do
perímetro urbano. Apenas nos bairros mais afastados de Belém, à época considerados
subúrbios, assim como na zona rural, nas ilhas e vilas praianas, é que surgiram, na
entrada do século XX, os primeiros chalés e alguns palacetes com recuo frontal e
afastamento das laterais do lote.43
A respeito da tipologia e adequação climática da casa de residência brasileira na
década de 1840, o engenheiro Vauthier 44 afirmou que “quem viu uma casa brasileira,
viu quase todas”. Os edifícios-tipo por ele descritos são alongados no comprimento e
comprimidos na largura, porém — novamente de modo diferente do desenvolvido nas
décadas a seguir em Belém do Pará — não recebem ar e luz senão nas duas
extremidades.
Segundo Derenji45, os relatos dos viajantes que passaram pela capital do Pará no
século XIX permitem inferir que até meados de 1860 a arquitetura nortista apresentava
características tecnológicas e de adequação climática bem peculiares — especialmente
notadas na arquitetura residencial —, fruto da experiência portuguesa na Ásia aliada
ao saber-fazer do amazônida. Tanto eram os edifícios desse período agradáveis e
apropriados ao clima, que viajantes como Wallace afirmaram:
Quartos com tapete, cortinas e almofadas, seriam aqui desconfortáveis. [...]
Os quartos espaçosos e altos, com poucos móveis, tendo cada um meia dúzia
de portas e janelas, A PRINCÍPIO PODERÃO PARECER pouco confortáveis,
porém são muito bem apropriados a um clima tropical. 46

O azulejo, utilizado em larga escala em Belém — como nas outras capitais
nortistas — a partir de 1840, foi importante recurso de adequação climática, tendo sido
introduzido pelos portugueses “para fugir à umidade e à deterioração consequente, nas
fachadas das regiões tropicais”

47.

Setorização e funcionalidade
A distribuição dos ambientes em aparentes setores funcionais dentro da típica
casa com puxado acontece de uma maneira um tanto natural, em um sistema como que
de aprofundamento da intimidade. Há diferentes graus de intimidade, bem como
maneiras de se restringir o acesso entre os espaços que não sejam de mesmo grau,
constituindo três principais “setores”: espaços de uso social, à frente da casa; em
seguida, corredor e cômodo de acesso reservado; ao fundo, espaços de uso íntimo e
cozinha. É à medida que acontece o aprofundamento no acesso à casa que vão sendo
utilizados os filtros e a casa vai aos poucos se abrindo ao visitante, tornando-se pouco
a pouco mais permeável.
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Figura 6: Diagrama de aprofundamento da intimidade no acesso ao interior
da casa. Autor: André Coelho

A permeabilidade, especialmente visual, compõe esse ato de se filtrar. Por
exemplo, quando se está na sala de visitas, não se enxerga o resto da casa. Dessa forma,
a casa não é visualmente permeável ao visitante, fazendo do meio arquitetônico um
sistema importante de controle ao acesso aos diversos setores da casa, uma vez que
outros cômodos apresentam também funções importantes na filtragem.
O setor à entrada da casa, composto pelo vestíbulo de entrada e pela sala de
visitas, é de uso social, de acesso semipúblico e de pouca permeabilidade visual a quem
vê a casa do lado de fora. Os costumes íntimos da família não são levados até ali,
seguindo-se na sala de visitas um código de posturas (os “modos”) diferente do restante
da casa, de mais formalidade e pouca intimidade. Em que pese o fato de ser a sala de
visitas espaço de acesso semipúblico, a casa com puxado belenense não é, a princípio,
permeável. A presença da sala de visitas no programa da casa indica possivelmente a
hospitalidade do habitante da cidade e da casa, porém garante a intimidade da família
— a privilegiada nesse sistema.
Entremos em uma dessas casas. É fácil. A porta da rua está aberta. No
vestíbulo, por onde se entra, encontra-se um negro velho, trançando um chapéu
de palha. Queremos falar ao dono da casa. Ele nos conduz a uma escada reta,
iluminada pelo alto, e nos precede. Em cima, a escada é fechada por uma porta
vazada. O negro toca a sineta. Uma figura de mulher negra ou fortemente
bronzeada em breve aparece entre as grades. Depois de algumas palavras
trocadas com o introdutor, ela vai ver se o senhor está em casa. Passos de
criança atravessam o corredor; ouve-se o farfalhar de um vestido de mulher e,
depois de uma espera mais ou menos longa, a porta se abre, enfim. Conduzemnos à sala da frente, onde o dono da casa nos espera com todo o cerimonial.48

A “filtragem” de acesso do setor social para o reservado é feita por meio da alcova,
estrategicamente posicionada logo atrás da sala de visitas, e de uma porta colocada no
corredor que vai direto à varanda, a qual marca o limite entre público e privado na casa.
Dessa porta para dentro, permanecem as mulheres, os funcionários e as crianças, os
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quais só vêm para a sala de visitas ou para fora da casa quando há realmente a
necessidade do contato social.
Varanda, cozinha e quintal compõem o setor íntimo. A varanda é praticamente o
centro geométrico da casa com puxado, e dela é possível visualizar-se quase toda a casa,
estar a par do sistema. Porém só ultrapassa a porta que dá acesso a ela aquele que tiver
o consentimento do dono da casa, como, por exemplo, um visitante convidado para o
almoço ou um parente mais chegado que entre sem pedir licença.
Na varanda, enquanto sala de viver, pede-se pouca formalidade e aqueles modos,
imprescindíveis na sala de visitas, já não são aqui necessários. A “filtragem” para os
demais ambientes da casa se dá aqui mesmo, na varanda, de maneira mais natural,
aos olhos dos donos da casa. Quartos e alcova são os ambientes do setor íntimo da casa.
Note-se que esses são, à exceção da alcova, os cômodos menos acessíveis de todo o
edifício (aqueles mais distantes da porta de entrada), à semelhança do quintal — o que
denota, ao lado de outros indicativos, que este é um sistema que privilegia a privacidade
do morador.
Em se tratando não apenas da casa com puxado, a funcionalidade das plantas de
diversas outras casas belenenses do período estudado ainda hoje existentes é, em geral,
particular: o acesso é simples e, em diversos casos, bem marcado; os cômodos
aparentam

estar

normalmente

agrupados

em

setores

segundo

o

papel

que

desempenham; a casa se acomoda em torno ou em função de um cômodo que em
diversos casos aparentemente se trata da varanda; a comunicação entre os cômodos é
também simples, feita por meio de um ou mais corredores que distribuem o tráfego de
pessoas pela casa, de acordo com seus setores; quando não, essa circulação se faz por
meio de portas que comunicam quase todos os ambientes da casa entre si, eliminando
a necessidade do corredor. A varanda se estabelece sem dúvida como elemento
centralizador da circulação, nos mais diversos gêneros de planta baixa, sendo
normalmente conduzidos a ela os corredores e quaisquer sequências de cômodos, o que
evidencia a hierarquia exercida pela varanda no uso do dia-a-dia e também no arranjo
em planta.
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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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