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Introdução
O que nos diz a casa sobre a sociedade que a produziu?
(PEREIRA, 2016, p.2)

No panorama mundial, particularmente na Europa, o século XIX foi marcado por uma
série de transformações sociais e culturais advindas da mudança nos modos de produção, que
vinha ocorrendo progressivamente desde o século anterior, propiciando que a sociedade, antes
preponderantemente agrária e rural, transformasse a cidade em seu novo palco de vida urbana
e doméstica, aproveitando as novidades tecnológicas como recursos de comodidade e
sofisticação. O Brasil experimentaria repercussões desse processo de transformações,
especialmente a região paulista, onde ocorreu uma intensa ocupação e urbanização em
conseqüência do capital cafeeiro, da eminente industrialização e da grande presença de
estrangeiros nas cidades, grande parte deles trazidos para trabalhar nas lavouras de café. Com
base em Pereira, quando discorre sobre a "sociedade portuguesa a partir da casa" (2016,p.2),
podemos afirmar que, em decorrência desse contexto de mudanças sociais e culturais, as
maneiras de morar também se alteram nesse período, marcadas pelo surgimento de novas
noções de privacidade, da importância atribuída à família, da diferenciação dos papeis do
homem e da mulher, alcançando inclusive a questão do significado do próprio lar para a
sociedade. Segundo Perrot (2009, p.7), a esfera da vida pública acontece após a Revolução
Francesa, por muitos fatores, em que pese o excesso do intervencionismo político do Estado

que levou a sociedade a criar “barreiras necessárias ao controle social”. Sendo assim, aponta
Perrot (2009, p.79-80) que a questão do privado passou a estar no “centro de toda a teoria
política pós-revolucionária” e se faz determinante na estruturação de novos preceitos, como a
importância da família nuclear como base da sociedade, sendo “fundamento da sociedade
civil”. Dentro desta família moralizada, se determinaram os papeis dos indivíduos, onde o
homem, como figura paterna, tendo o domínio e a superioridade garantida pela sociedade
civil, se casava com uma mulher, escolhida pelas estratégias do matrimônio, a qual se
limitava às atividades domésticas, aos cuidados dos filhos e do marido, no que concerne a
religião, moralidade e educação. E os filhos, por sua vez, tinham o objetivo de dar
continuidade à família, em especial os homens que levavam adiante o sobrenome.
Rybcznski (2002, p.33) também contribui para alimentar a discussão que pretendemos
estabelecer no presente artigo de maneira muito assertiva, ao afirmar que “algumas mudanças
são óbvias – os progressos do aquecimento e da luz que se devem às novas tecnologias (...)
outras mudanças são mais sutis – o modo de usar os cômodos, ou quanta privacidade eles
conferem”.
Com a mesma importância atribuída à família e à privacidade, outras questões aparecem
nas habitações do final do século XIX ligadas aos novos conceitos de higiene e conforto. A
complexa cidade industrial trouxe no mesmo ritmo de seu crescimento, problemas de
salubridade, que causaram grandes epidemias e foram combatidas pelo Estado por uma nova
ideologia higienista. Foucault (1979, p.47-57) aponta o controle sobre a circulação de ar e
água, e a organização dos sistemas de esgoto e distribuição de água como alvos da "medicina
urbana", uma estratégia "bio-política" visando notadamente o "controle da saúde e do corpo
das classes mais pobres". Enquanto Chalhoub (1996, p29), ao tratar do processo de demolição
dos cortiços na área central do Rio de Janeiro como verdadeiro "cenário de guerra", traz à
reflexão um lado desta política higienista, em que “as classes pobres não passaram a ser vistas
como classes perigosas apenas porque poderiam oferecer problemas para a organização do
trabalho e a manutenção da ordem pública. Os pobres ofereciam também perigo de contágio".
Assim, sob uma nova lógica de salubridade imposta por parte do Estado para a cidade, e
também para a habitação, segundo Beguin (1991, p.53), o universo doméstico deveria unir os
aparelhos urbanos como água, esgoto, gás, eletricidade, às formas arquitetônicas "e a longa
série de maneiras de usar as moradias". Sem deixar de considerar as devidas proporções e
particularidades entre o contexto europeu do final do século XIX e início do século XX e o
processo que ocorria no Brasil, tomamos, como base para discussão e análise de projetos
residenciais da cidade de Ribeirão Preto, os conceitos expressados por esses autores.
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Esclarecemos, ainda, que este artigo é parte da tese de doutorado em desenvolvimento no
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo - IAU /USP, intitulada “Estudo da arquitetura
residencial através do acervo de Obras Particulares em Ribeirão Preto”, iniciada em 2016, por
meio de pesquisa documental apoiada no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto
(APHRP).
Programa arquitetônico e compartimentação, o surgimento de uma nova burguesia e
seus significados e representações simbólicas
Considerando o recorte temporal da tese, foram levantados os processos para solicitação de
aprovação para novas edificações e reformas entre o ano de 1910, início da existência do
acervo, e 1933, ano em que passou a ser adotado para o Município de Ribeirão Preto o
Código de Obras Artur Sabóia (legislação que mudaria de maneira paradigmática as noções
construtivas e estabeleceria uma nova fase na produção arquitetônica da cidade), totalizando
uma quantidade de 4.565 processos. Desses, são objeto de estudo apenas aqueles que
contemplam o uso residencial e misto, fechando um número de 3.275 processos de
construção, reforma e ampliação. Nesse universo, a primeira observação a ser feita é quanto à
crescente quantidade de habitações da classe alta a partir do ano de 1921, mantendo-se
elevada até o ano de 1928. Esse fato é reflexo de fatores econômicos no setor construtivo,
uma vez que as datas são compatíveis com aquelas compreendidas entre o aumento da
industrialização e do setor de comércio – que incrementou a expansão urbana, inclusive com a
vinda de famílias de cafeicultores que passavam a preferir morar nas cidades – e a crise de
1929, que sinaliza uma mudança no panorama econômico do país.
O critério de seleção dos exemplares para análise pressupôs as casas de padrão alto como
sendo aquelas com o seguinte programa: duas salas, estar e jantar, presença de
escritório/gabinete e copa, podendo ter ainda como característica do programa: despensa,
quarto de empregada, e ainda edículas de serviço nos fundos1; e os palacetes, como sendo
aquelas habitações que apresentam o conceito do "morar à francesa", conforme assinalado por
Homem em seu estudo sobre os palacetes paulistanos (1996, p.14), tendo um programa mais
extenso que não permite a sobreposição de usos e atividades, onde se nota a presença de
corredores de circulação e halls, implantação solta no lote e frequentemente mais de um
pavimento e volumetria movimentada.
1

Nesse artigo, sempre que possível, priorizamos o uso da nomenclatura dos cômodos encontrada nos
processos do APHRP.
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Objetivemos, assim, o conceito de palacete: constituiu um tipo de casa unifamiliar,
de um ou mais andares, com porão, ostentando apuro estilístico, afastada das divisas
do lote, de preferência dos quatro lados, situada em meio a jardins, possuindo área
de serviço e edícula nos fundos. Internamente sua distribuição era feita a partir do
vestíbulo ou de um hall com escada social, resultando na divisão da casa em três
grandes zonas: estar, serviço e repouso. (Homem, 1996, p.14)

Do universo de 3.275 projetos de habitação e de uso misto levantados no período foram
identificadas 74 casas de padrão alto e 40 palacetes, localizados majoritariamente na área
central da cidade. Enquanto que o número referente ao período entre os anos de 1921 e 1928 é
de 50 casas de padrão alto e de 25 palacetes. Ou seja, em oito anos foi aprovado quase 60%
do total das casas da classe alta, dentro do recorte de 1910 a 1933 estabelecido na pesquisa,
confirmando a relação entre essa crescente onda e o aumento significativo da economia
vinculada à ascensão da burguesia local, baseada na cultura cafeeira, na industrialização e nos
setores de comércio e serviços.
Desse modo, a análise dos projetos estabelece um paralelo com a habitação burguesa
europeia, precisamente no que se refere à compartimentação em planta, aos novos programas,
e à articulação entre os usos. E nesse sentido, nos ajuda Benjamin (1985, p.38), quando
afirma que “o interior não é apenas o universo do homem privado mas também o seu estojo”,
onde cada cômodo tem uma função para cada figura familiar, e Guadet (1909, p.37) quando
define a mudança na organização dos espaços do "ponto de vista da distribuição" priorizando
a independência das funções. Como foi possível observar nos projetos residenciais aprovados,
levantados no APHRP, a adesão a esse paradigma ocorre de forma gradual, começando com o
surgimento do hall de entrada externo, e depois o vestíbulo2, aparecem ainda os corredores de
circulação que pouco a pouco passam a ser representativos, não apenas nas casas de padrão
alto, mas também nas casas de classe média, até alcançar maior compartimentação dos
espaços e tipos de uso nos palacetes.
As casas de classe alta
O projeto para a casa da Rua Florêncio de Abreu s/n, pertencente a Godofredo de
Carvalho, apresenta uma tipologia programática de casa de padrão alto, com sala de jantar,
sala de visitas, escritório e dois dormitórios no corpo frontal do edifício, ligados por um
pequeno corredor de circulação à zona de serviço, que contém copa, banheiro, despensa e
2

Para Corona e Lemos (1972, p.470), a definição de vestíbulo é: "Antigamente mesmo que ÁTRIO, grande
espaço na frente da casa no qual se deposita o fogo para o sacrifício em honra da deusa Vesta. Hoje em dia o
têrmo designa a entrada principal de qualquer edifício."

198

cozinha. Lemos (1978, p.149) indica que a copa da casa burguesa térrea "surgiu ocupando o
lugar estratégico de centro distribuidor", fato que observamos nessa casa. A parte dos fundos,
referente aos serviços, tem acesso por uma escadaria independente certamente com a função
de retirar da circulação social passagens indesejadas. Segundo Pereira (2016, p.43),a
"diferenciação funcional da fachada e das traseiras era inequívoca", uma vez que a fachada
frontal estava "associada ao domínio simbólico" – na Figura 1 podemos observar a fachada
frontal do referido projeto com ornamentos complexos – enquanto a fachada dos fundos
"representava o utilitário profano".
Notamos, ainda, o espaço de entrada nessa casa com uma dimensão generosa se
configurando como um alpendre externo, dando acesso diretamente à sala de jantar e,
curiosamente, o ambiente chamado de escritório tem o acesso através da sala. A implantação
da casa, ainda não totalmente solta no lote, se define no alinhamento da face frontal, com um
pequeno recuo que se une ao afastamento na lateral esquerda. Essas situações vão deixando
de estar presentes ao longo da década de 20, quando cresce a adoção da compartimentação, de
medidas de privacidade, de alternativas de circulação e quando, segundo Reis Filho (2002,
p.58), surge a "preocupação de isolar a casa em meio a um jardim".

Figura 1: Projeto da casa Godofredo Carvalho, Rua Florêncio de Abreu.
Fonte: Processo nº 26 de 1923 do Acervo APHRP.
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Analisando essa prancha observamos na parte inferior à direita a assinatura "F. di Pace,
Architecto. Rua São Bento 93A. São Paulo", evidenciando a presença de agentes da capital
atuando na cidade interiorana de Ribeirão Preto 3 , atitude da classe alta que denota uma
conotação simbólica autoral: a exibição através da habitação com autoria de um profissional
de fora da cidade confirmaria o status de seu proprietário.
Nas casas de classe alta, os apontamentos da habitação burguesa europeia se faz presente
de maneira sutil e gradual ao longo do período, no entanto, é nos exemplares apalacetados que
o conceito definido por Carvalho (1999, p.251) como "padrões habitacionais representativos
da moderna ordem social" se materializa de maneira inquestionável.
Os palacetes
Dentre os exemplares de palacete do período está a residência projetada para o fazendeiro
e político Américo Batista4, na esquina entre as ruas Lafaiete e Visconde de Inhaúma, no ano
de 1922. O projeto conta com um extenso programa dividido em dois pavimentos no corpo
principal da edificação, e na edícula dos fundos. No pavimento térreo estão os três alpendres,
hall, sala de visitas, escritório, sala de jantar, salão de música, saleta, copa, cozinha, engomar
e despensa; e no pavimento superior, quatro quartos, dois toilettes, um w.c. e dois w.c. banho,
uma rouparia, uma sala de café, hall, e dois terraços. A edícula conta com: tanque de roupas,
garagem e moradia de empregados (com despensa, cozinha, w.c., tanque coberto e dois
quartos, localizados no pavimento superior) e, como afirma Lemos (1978, p.149), toda
edificação aglutinada num só telhado. Podemos corroborar com a convicção de Lemos (1989,
p. 74) de que "a construção de serviço, separada da casa e no fundo do quintal, seja invenção
brasileira, pelo menos paulista, nascida junto com o automóvel particular", uma vez que a
maior parte destes palecetes tem na edícula o espaço destinado à garagem.
A casa de propriedade de Américo Batista, deixa claro o "estojo" de Walter Benjamin com
uma extensa compartimentação da planta nos diversos usos, não deixando margem para a
sobreposição de funções dentro da casa. Visitas, jantar, música, saleta e escritório, cada
ambiente uma função, uma figura e um papel dentro da habitação. O próprio nome conferido

3

A identificação de profissionais atuantes fora de Ribeirão Preto foi realizada através das assinaturas, que
frequentemente traziam um carimbo do escritório com o endereço remetendo à capital. Para a tese será realizada
uma busca comparativa entre a listagem de profissionais encontrados na cidade e demais pesquisas no período
sobre São Paulo, como de Jorge Lody (2015) e Silvia Fischer (2005).
4
Segundo Rosa e Registro (2007, p. 43) Américo Batista foi: "Cafeicultor, suplente de vereador, assumiu o poder
de 1914 a 1917 e, de 1929 a 1932. Além disso, foi eleito vereador para o triênio 1936 e 1939, ocasião em que foi
presidente da Câmara pelo PRP."
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ao projeto na prancha induz a pensar no "morar à francesa": "Projeto para uma Villa,
propriedade de Ilmo. Sr. Américo Batista".
Outra representação simbólica da casa são seus acessos que acontecem através de três
alpendres, cada um destinado claramente a uma função: o primeiro, localizado na lateral
direita da Rua Lafaiete dá acesso ao hall, e por sua vez ao escritório e à sala de visitas, sendo
a entrada de social da casa; o segundo, localizado na lateral esquerda da mesma fachada, dá
acesso à sala de jantar, parecendo ser um acesso mais íntimo; e o terceiro alpendre se localiza
nos fundos da edificação, na Rua Visconde de Inhaúma, abrindo para a zona de serviço da
casa.
As maquinarias de conforto doméstico mencionadas por Beguin, podem ser identificadas
nesse projeto de palacete nos três sanitários, todos localizados no pavimento superior.
Luciano Pateta (1987, p.13) afirma que a classe burguesa dava "primazia ao conforto, amava
o progresso (especialmente quando melhorava suas condições de vida), amava as novidades",
sendo essa clientela a responsável pelo progresso nas instalações técnicas e nos serviços
sanitários. Os projetos analisados confirmam que houve em Ribeirão Preto no começo do
século XX uma classe social consumidora do conforto, uma vez que, em todos os projetos
analisados foi aferido a existência de diversas comodidades, entre elas, os banheiros fazendo
parte do corpo da habitação. Cabe mencionar que, mesmo sendo previsto, no Art. 102 do
Código de Posturas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto de 1921, a obrigatoriedade de
água canalizada e esgoto para a ocupação de uma edificação, nas habitações populares ainda é
possível observar casas onde não eram previstas nenhuma instalação sanitárias em projeto.
A normativa imposta pelos Códigos de Postura, tinha como finalidade a preocupação com
a higiene, com a segurança das obras e com o embelezamento da cidade, como anuncia o Art.
30 do Código de Posturas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto de 1902. Eram previstas
nessa lei áreas para iluminação e ventilação natural, dentro de todos os cômodos,
revestimentos adequados para cozinhas e sanitários, além da manutenção adequada dos
edifícios, como por exemplo, a caiação anual das pinturas externas. Podemos perceber que
nos projetos essas medidas, cujo objetivo era a higiene, eram respeitadas pela classe alta,
sendo uma questão de maior controle por parte do Estado para as classes mais baixas da
população, fato observado também por Lemos (1999, p.21) ao aferir que o Código Municipal
de São Paulo de 1886 "estabelece regras não extensíveis à classe média" direcionando
algumas partes da legislação para classes operárias.
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Figura 2 e 3: Plantas da casa Américo Batista, entre as ruas Lafaiete e Visconde de Inhaúma.
Fonte: Processo nº 163 de 1922 do Acervo APHRP.

A sofisticação dessas casas, se faz notar, não apenas pela compartimentação e pelos
programas, mas também pelo requinte da ornamentação das fachadas. Lemos (1989, p.50)
chama a atenção para a presença do ecletismo nas casas paulistanas: “A par de novos partidos,
nova ornamentação, novos estilos. Era o ecletismo. Era principalmente, o neoclássico
totalmente despoliciado que chegou ao desregramento. Era o apelo à imaginação.” É
importante apontar que constatamos nos palacetes levantados também a forte presença de
referências à arquitetura Neocolonial, Art-Nouveau, Art-Déco, Arts and Crafts e de uma nova
"maneira moderna de se viver no início do século XX5", representada pelo bungalow.
A fachada da casa de Américo Batista, nos mostra como a habitação burguesa sofreu
modificações em relação aos anos anteriores do final do século XIX, quando predominava os
estilemas classicizantes referidos por Lemos (1989,p.50). Podemos observar que esse projeto
não conta com a platibanda ornamentada dos projetos ecléticos, ao invés, permite que seja
visto o telhado movimentado, com beirais, resultante da volumetria assimétrica da edificação.
Chama a atenção também que as paredes externas estejam desenhadas com textura, provável
5

Janjulio (2009, p.146) afirma que o bungalow não pode ser considerado um estilo, mas sim uma maneira de
morar que leva em consideração principalmente o conforto e a adequação do morador ao entorno.
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representação de tijolos à vista que, juntamente com as floreiras, podem ser consideradas
características dos movimentos que buscavam uma nova linguagem arquitetônica. Notamos
ainda que a fachada apresenta uma variedade de dimensões e acabamentos de esquadrias, com
verga reta ou em arco, e de guarda corpos ornamentados, indicando uma liberdade
compositiva.

Figura 4: Fachada lateral da casa Américo Batista.
Fonte: Processo nº 163 de 1922 do Acervo APHRP.

A casa da Rua Lafaiete de propriedade de Américo Batista tem a assinatura dos
"engenheiros-arquitetos" Carlos Rosencrantz e Carlos Simões, agentes que, como atesta o
carimbo em planta, atuavam na cidade de São Paulo. Além destes profissionais citados, outro
escritório técnico que assina dois projetos de palacetes na cidade de Ribeirão Preto, ambos
para a família Junqueira, é Salles Oliveira e Valle Ltda. Uma das casas projetada, para ser
construída na rua Tibiriçá n°68, esquina da rua Campos Salles, é de propriedade de outro
cafeicultor, Manoel M. Junqueira6, que também exerceu cargos políticos na cidade.

6

Segundo Rosa e Registro (2007, p.334-335) Manoel M. Junqueira foi: "fazendeiro e proprietários das fazendas
Santa Amélia, Pau D'alho e Nova Junqueira. Foi eleito vereador em diversas legislaturas, entre os anos de 1902 e
1920, e ocupou o cargo de presidente da Câmara durante os anos de 1905 e 1908."

203

Figura 5: Plantas da casa Manoel Junqueira, rua Tibiriça n°68.
Fonte: Processo nº 127 de 1923 do Acervo APHRP.

O extenso programa da casa de Manoel Junqueira conta com uma excessiva
compartimentação no pavimento térreo, valendo destacar a existência de terraço, vestíbulo e
hall em sequência, ou seja, três espaços destinados a recepcionar os visitantes e, ao mesmo
tempo, a assegurar a privacidade dos moradores. Ainda no térreo, o programa é composto por
sala de visitas, sala de música, escritório, sala de jantar, copa, sala de almoço, w.c., quarto,
quarto da criada (o projeto não contempla a construção de edícula, estando o quarto da
empregada definido dentro do corpo principal da habitação), cozinha, terraço, despensa e
adega. O pavimento superior conta com cinco quartos, dois toilettes, uma rouparia e dois w.c.,
hall e corredor de circulação. Observamos que os dois toilettes se ligam com os quartos, como
se fossem espaços contínuos, e que um dos w.c. tem a abertura da porta diretamente para dois
quartos, formando suítes, uma singularidade que não foi observada em nenhum outro projeto,
até o momento. Se compararmos a copa dessa residência com a copa da casa da Rua
Florêncio de Abreu s/n, pertencente a Godofredo de Carvalho, percebemos que, muito embora
tenha uma dimensão maior, esse espaço continua se caracterizando como distribuidor, não se
configurando apenas como um ambiente de permanência.
Na fachada principal é possível observar a presença de elementos que Lemos (1989, p.
183-184) aponta como características do “neocolonial simplificado”, entendendo a expressão,
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segundo a definição do autor, como “as primeiras adaptações populares” do movimento, que
surgiriam em parte por decorrência desta crise de recursos gerada pela Primeira Guerra. As
características apontadas para essa vertente do movimento são: profundos beirais, uso de
tijolo aparente, presença de varandas, guarda-corpos ornamentados com meia lua, faixa
contínua na altura das janelas apresentando relevos decorativos, jardineira em balanço na
parte inferior das janelas e o uso de vitrais. Dentre essas características, a única que não está
presente nessa casa da rua Tibiriçá n°68, é a ornamentação em meia lua dos guarda-corpos.
Contudo, o uso do tijolo aparente e a base de pedra pode ser atribuídos também ao Arts
and Crafts, juntamente com o uso da baywindow na sala de música que compõe a volumetria
externa, e a mansarda na cobertura, somando características da arquitetura residencial de
inspiração nórdica, nos rementendo mais uma vez à dificuldade de atribuição estilística para
essas casas.

Figura 6: Fachada da casa Manoel Junqueira, rua Tibiriça n°68.
Fonte: Processo nº 127 de 1923 do Acervo APHRP

Além dos casos já citados, foram localizados dois palacetes assinados pelo arquiteto
Arnaldo Maia Lello, e ainda o projeto do Palacete Innecchi, assinado por Pujol Junior, ambos
profissionais residentes e atuantes na cidade de São Paulo, considerados como profissionais
de status para a autoria destes projetos. A constatação da afirmação de status obtida por meio
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da atuação desses profissionais titulados "de fora", ou mesmo daqueles residentes na cidade –
"architecto", engenheiros ou engenheiros-arquitetos –, é inegável, porém, de modo algum lhes
assegura a exclusividade na qualidade projetual, ou numa atuação inovadora, e menos ainda
uma hegemonia na produção encontrada no acervo pesquisado. Através do primeiro
mapeamento quantitativo realizado no acervo do APHRP é possível afirmar que os
profissionais práticos licenciados Baudílio Domingues e Cícero Martins Brandão são os
nomes mais atuantes na execução de projetos habitacionais na cidade de Ribeirão Preto, em
detrimento de profissionais locais, titulados pela Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo, como os engenheiros Antônio Soares Romeu e Dário Cordovil Guedes.
O projeto da casa da Rua Campos Salles s/n. de propriedade de Dr. Mario Fiori, é um
exemplar apalacetado projetado por Cícero Martins Brandão em 1925. O edifício de dois
pavimentos solto no lote tem como programa: terraço, hall, sala de visitas, sala de jantar,
escritório, copa, cozinha, sala de costura, banheiro e w.c. e um dormitório no pavimento
inferior; e quatro dormitórios, um toilette, hall, banheiro e w.c. e três terraços no pavimento
superior.
O programa deste projeto se assemelha muito à maioria dos aprovados no período,
entretanto, chama a atenção por ter sido o único exemplar encontrado, dentro do recorte
temporal, que apresenta sala de visitas e sala de jantar dispostas no mesmo ambiente sem
nenhuma parede entre elas, podendo ser considerado um precursor, uma vez que a
compartimentação excessiva da planta da casa burguesa vai ser motivo de rejeição, a partir de
meados do século XX, com a chegada do modernismo.

Figura 7 e 8: Plantas da Casa Mario Fiori, rua Campos Salles.
Fonte: Processo nº 57 de 1925 do Acervo APHRP.
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A fachada principal da casa projetada por Cícero Martins Brandão tem a presença de
diversas texturas, todas ligadas a materiais naturais, sem revestimento e com poucos
ornamentos. O pavimento térreo é representado com revestimento de pedra e uma pequena
parte de tijolos à vista, e o pavimento superior aparentemente de madeira e tijolo à vista. Tais
características podem remeter à definição de Janjulio (2009, p.16-18) para o movimento Arts
and Crafts, quando aponta o regionalismo, o uso dos materiais naturais e a preservação das
técnicas tradicionais de construção como protesto à industrialização e a um desejo de "retorno
à natureza".

Figura 9: Fachada da casa Mario Fiori, rua Campos Salles.
Fonte: Processo nº 57 de 1925 do Acervo APHRP.

Considerações Finais
O panorama europeu de finais do século XIX, inaugura o novo século, fazendo emergir a
casa burguesa fundamentada nos novos princípios de privacidade, higiene e conforto,
decorrente dos valores atribuídos à família. Estes conceitos são percebidos de maneira
pragmática e de modo comparativo através dos programas arquitetônicos e da distribuição
espacial, dos projetos residenciais para construção aprovados em Ribeirão Preto durante as
duas primeiras décadas do século XX, levantados na pesquisa documental no Arquivo Público
e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP).
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A análise dos exemplares permitiu identificar a incorporação dos significados da casa e das
novas maneiras de morar pela classe alta de Ribeirão Preto no início do século XX. As
relações estabelecidas entre a casa e a sociedade burguesa emergente, contou com o uso de
ambientes como estratégias do privado, transparecendo nas plantas compartimentadas, na
diversificação dos programas, na articulação hierarquizada dos espaços e na determinação
rigorosa dos acessos. O conforto e a higiene, independentemente das exigências legais, foram
cuidadosamente incorporados nos projetos das casas da classe alta, utilizando os novos
recursos construtivos adotados pelos profissionais, tanto titulados quando os licenciados. A
sofisticação se expressou nos novos programas, mas também na busca pelo apuro estético
constatado nas fachadas, incluindo elementos arquitetônicos característicos das novas ideias,
movimentos e estilos da época, que buscavam se identificar com novas expressões
arquitetônica, como o neocolonial, Arts and Crafts, e o bungalow.
A investigação permitiu verificar a atuação de agentes arquitetos, engenheiros, ou
engenheiros-arquitetos, sejam residentes na cidade de Ribeirão Preto, sejam da capital
paulista, que assinaram projetos de casas sofisticadas de proprietários abastados como
símbolo de riqueza e poder, mostrando ainda que os profissionais não titulados, chamados de
práticos licenciados, foram responsáveis pela autoria da maior parte desses projetos de
residências, e deixando evidente que ambos apresentavam propostas compatíveis em
qualidade projetual e atualização profissional.
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