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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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Práticas e interações nos espaços destinados
aos serviços da casa senhorial
Maria Claudia Vidal Barcelos
Cozinhas enormes; vastas salas de jantar; numerosos quartos para filhos e
hóspedes; capela; puxadas para acomodação dos filhos casados, camarinhas
no centro para a reclusão quase monástica das moças solteiras, gineceu; copiar;
senzala.1

N

esse pequeno trecho retirado do livro Casa-Grande e Senzala,
Gilberto Freyre nos conta um pouco sobre a anatomia do interior da
casa senhorial brasileira. Na breve descrição é possível identificar
práticas de vida que aconteciam a partir dos cômodos da moradia

nobre. Ao citar as camarinhas, quartos austeros e pequenos que ficavam no centro da
casa, bem como o gineceu, local exclusivo de uso para as mulheres, o autor deixa
implícito os costumes de uma época em que o universo feminino e masculino eram
apartados. Ao descrever as cozinhas e as salas de jantar enquanto espaços enormes e
vastos, os vários quartos para hóspedes e filhos, assim como os anexos construídos
para abrigar as novas famílias dos filhos dos senhorios, o autor nos chama atenção para
o grande número de pessoas constituído por familiares próximos ou distantes,
agregados e serviçais que circulavam no dia a dia pela propriedade. Sob a tutela da
autoridade do senhor rural, dono da extensa gleba de terras produtivas e cultivadas,
era assim que a família patriarcal brasileira vivia e convivia uns com os outros. E é
desse modo que a casa senhorial brasileira se mostra, como uma grande e extensa
moradia que para além dos seus cômodos, se faz repleta de sentidos. Sentidos esses
dados pelas narrativas integrantes das práticas ali manifestas. Marcas de uma dinâmica
social é revelada pela sua anatomia, afinal como afirma Maria Lúcia Machado, em seu
livro: Interiores no Brasil, influência portuguesa no espaço doméstico, a casa se faz por
um espaço que é
[...] datado de valores socioculturais, do modus vivendi próprio de cada
temporalidade, onde a arquitetura revela o homem que a habita, sua maneira
de relacionar com o outro, sua exterioridade e interioridade. 2

Práticas diversas aconteciam ao mesmo tempo dentro dos limites do terreno da
casa senhorial. Lazer, rezar, receber visitas, reuniões familiares e de negócios, preparo
da comida, dormir, entre tantas outras atividades que faziam parte da rotina diária
dessa casa nobre eram exercidas em locais definidos no seu projeto arquitetônico. De
modo geral a planta baixa de uma casa é setorizada em zonas distintas que agrupam
atividades e práticas específicas. São elas: as de estar, de repouso e de serviço. A parte
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mais íntima da casa fica reservada à zona de repouso, enquanto a função do preparo
da comida, da sua estocagem, bem como os cuidados com as roupas é exercida na zona
de serviço. Segundo Carlos Lemos, os exemplares de casas rurais nos anos da
independência do Brasil possuíam “programas em que estava implícita uma perfeita
distinção entre certas funções, principalmente entre aquelas pertinentes a recepção de
hóspedes e aos serviços domésticos femininos”.3
Nosso artigo investiga as transformações na planta arquitetônica da casa
senhorial brasileira até o século XIX tendo como ponto de partida a evolução da zona
de serviço. De modo gradativo, essa zona da casa foi se moldando graças aos
intercâmbios entre as culturas indígenas, negra e portuguesa. Muito embora os
historiadores da arquitetura busquem entender os espaços construídos a partir de
programas de necessidades, iremos compreende-los por meio da análise das interações
que aconteciam nesses espaços e foram assim capazes de transformar o projeto original.
Dada a somatória das interações ali manifestas é possível interpretar a linguagem
arquitetural da casa senhorial brasileira de modo enriquecedor para áreas outras.
Para tanto, nossa reflexão é fundamentada à luz da semiótica discursiva a partir
do legado de Algirdas Julien Greimas4 e seus desdobramentos na sociossemiótica de
Eric Landowski5. Para a semiótica discursiva o sentido é construído pela interação
enquanto ato transitivo entre sujeitos. O espaço é considerado sujeito constituído de
seus próprios valores que com outros sujeitos interagem criando sentidos. A semiótica
plástica desenvolvida por Jean-Marie Floch6 e Ana Claudia de Oliveira7 vem também
contribuir para nossa investigação com a análise das transformações nas plantas
arquitetônicas da casa senhorial que se faz texto visual.

A evolução das zonas de serviços na casa senhorial brasileira
Estocagem de gêneros alimentícios, trabalhos culinários, refeições, lavagem e
limpeza dos utensílios da cozinha, cuidados com as roupas, essas são algumas das
atividades que ocorrem na zona de serviço de uma moradia. No entanto, muito antes do
Brasil ser colônia, nem todas essas atividades eram realizadas sob o mesmo teto por
questões culturais e de escassez de recursos técnicos da época, como veremos.
A água que ainda não era trazida para dentro da casa por meio da canalização,
forçava à prática diária dos serviçais de caminharem até o riacho para buscar em
gamelas a água para uso. Também a lavagem da roupa quase sempre era feita a céu
aberto às margens do rio. Os primeiros locais destinados ao preparo da comida eram
bastante rudimentares e peculiares nos modos de uso e na aparência de seu ambiente.
Esses locais, localizados fora do corpo da casa, com a ausência de paredes em todas as
laterais e o chão batido de terra onde animais circulavam livremente junto com os
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serviçais que preparavam os alimentos, assemelhavam-se a um galpão. Depenar
galinhas, preparar banha de porco, beneficiar o arroz no pilão, fabricar o sabão junto
com o preparo das refeições em meio as sobras que apodreciam e a sujeira que se
formava eram práticas que aconteciam num mesmo espaço. A limpeza desse ambiente
na casa senhorial ainda não era motivo de grande preocupação, conforme nos lembra
Gilberto Freyre: “a cozinha da casa-grande brasileira dos tempos coloniais não foi
decerto nenhum modelo de higiene”, reafirmando assim o cenário pouco acolhedor e
caótico que essa parte da zona de serviço apresentava.
Apesar dos colonizadores portugueses terem um conceito de cozinhas bem mais
estruturado que aquele encontrado em terras brasileiras, mesmo com as novidades nos
utensílios e equipamentos trazidos por eles, os costumes locais permaneceram, como
nos relata Carlos Lemos a seguir:
Para o Brasil, os portugueses trouxeram, suas cozinhas, seus fogões
portáteis ou fixos, seus fumeiros, seus alguidares, potes, púcaros, cântaros,
tachos, chaleiras e caldeirões. E também suas chaminés sulistas, elegantes e
senhoris. Trouxeram hábitos e costumes culinários que aos poucos, se foram
diluindo na mistura de culturas processada na Colônia. 8

No embate entre os novos e os velhos costumes de cozinhar venceu,por um bom
tempo, o modo indígena.Um tanto pela teimosia e resistência às novas técnicas trazidas
pelos colonizadores como também pela rendição dos portugueses à cultura local, como
o hábito de cozinhar no quintal. A índia, que forçosamente servia ao branco, persistia
em cozinhar na trempe, estrutura de pedras empilhadas diretamente no chão batido
utilizadas como suporte para apoiar os tachos de comida.Também, fazia uso do jirau,
armação alta feita com varas que ficava por cima do fogo para assar as carnes ou mesmo
ao ar livre para que o sol as secassem.Outra forma de cozinhar era por meio da
escavação de um buraco no chão forrado com folhas de bananeira, em cujo a comida
era enterrada e por cima ateavam fogo. De fato, o modo de preparar alimentos era mais
simples e diferente daquele conhecido pelos colonizadores. Por todos esses aspectos a
primitiva cozinha ficava localizada distante do corpo principal da casa, o que tornava a
configuração da zona de serviço um tanto dispersa ao longo do terreno.
Com o tempo, o intercâmbio entre a cultura indígena e portuguesa favoreceu as
primeiras transformações que aconteciam na zona de serviço da casa senhorial
conferindo a ela um aspecto menos rudimentar. A habilidade dos índios para
confeccionar artefatos em argila, a partir dos modelos das peças trazidas pelos
portugueses,possibilitou a incorporação de louças e outros objetos na cozinha
brasileira. As alterações ocorriam também nos novos processos de cozinhar. A trempe,
por exemplo, foi substituída por uma estrutura feita com a mistura de pedra e barro
encostada à parede, modelo precursor aos fornos à lenha que ainda são utilizados no
interior do Brasil. O jirau ampliou seus modos de usos e passou para dentro de um
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espaço coberto transformando-se em fumeiro aos moldes que os portugueses já
utilizavam.
A população indígena que permanecia resistente às ordens dos brancos foi sendo
expulsa dos povoados mais abastados e, com a falta de serviçais disponíveis, a
aristocracia rural, proveniente do cultivo da cana de açúcar,passou a utilizar a mão-deobra dos escravos vindos da África. Essas trocas culturais proporcionaram novas
formas de convívio social com extensões significativas aos modos de morar brasileiro
fruto de uma sociedade que prosperava, conforme atesta Vladimir Benincasa no trecho
abaixo:
Os lucros advindos da exploração do ouro de Minas Gerais, possibilitaram a
São Paulo a substituição da mão de obra indígena por outra muito mais
eficiente, a dos escravos africanos, o que influenciaria a dinâmica dos novos
núcleos agrícolas rurais. Com o braço forte africano, as fazendas aumentariam
significativamente sua produção e o conjunto de edifícios seria ampliado, de
acordo com as necessidades surgidas, além de serem erguidos casarões mais
adequados para o padrão econômico e social dos proprietários. 9

Nesse novo contexto, os senhores rurais que até então viviam em suas
propriedades espalhadas em torno das pequenas vilas, em moradias pouco elaboradas
e até mesmo mobiliadas de modo parco, passaram a construí-las e equipá-las com maior
cuidado, como símbolo do poder que surgia. Nos arquivos do Museu da Casa Brasileira,
o historiador Ernani Silva Bueno afirma esse modesto modo de viver dos senhores
rurais, relatando que nas casas senhoriais muitas vezes se jantava ao redor de uma
esteira estendida no solo, apenas coberta com uma toalha.
Contudo, o momento determinante para iniciar as alterações nos modos de morar
brasileiro foi com a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808. A
corte trouxe novos hábitos e requintes que foram incorporados à rotina das famílias
abastadas. As formas de viver e conviver foram assim se moldando ao longo dos anos.
Em meados do século XVIII, a água canalizada era uma realidade nas principais
cidades brasileiras, fator esse que promoveu a aproximação da zona de serviço à casa
grande. Esse espaço passou a ser um prolongamento, ou um puxado encostado na
parede do fundo da casa principal, modificando o clássico formato quadrado que a
planta arquitetônica exibia antes. Surgia assim uma nova casa senhorial que unia o
antigo e novo modo de morar da aristocracia brasileira (Fig.1).
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Figura 1: Planta da Fazenda Passa Três, edificada por volta do
século XVIII, localizada no município de Sorocaba. No desenho,
o traço pontilhado é a zona de serviço como um prolongamento
da área da casa. Fonte: Lemos, 1997, p. 94.

Nessa nova configuração, a zona de serviços ficou mais próxima dos demais
cômodos da casa, começando a ser notada por aqueles que circulam pela propriedade,
conforme afirma Carlos Lemos:
A comparação entre plantas clássicas dos primeiros séculos, plantas dos
exemplares de transição [...]mostra-nos uma dinâmica da evolução em que a
zona de serviço vai assumindo gradativamente uma importância cada vez
maior.10

O movimento de aproximação da zona de serviço para o corpo da casa foi capaz
de modificar a dinâmica e as práticas de vida que passaram a ser então exercidas dentro
da moradia. As interações ali promovidas acarretaram significativas alterações na
planta arquitetônica da casa senhorial brasileira e essa foi repensada, e novos
ambientes foram criados.
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A cozinha passa a ser incorporada aos espaços internos sem que houvesse a
exclusão de uma outra que continuava a existir do lado de fora. A ausência de portas
nesse ambiente impedia o acesso fácil para a área externa, e o fazia ficar confinado entre
as paredes do casarão. Um outro ambiente, que viria a ser o cerne da casa nobre, a
varanda ou sala de viver, nome sugestivo como veremos a seguir, foi também
incorporado a planta da casa.
De modo estratégico esse novo ambiente reunia as funções de estar e de serviço e
ficava posicionado entre as áreas interna e externa do fundo da casa, desempenhando
o papel de mediador entre eles. Espaço aberto para receber pessoas a varanda se fazia
passagem obrigatória para chegar aos demais cômodos da casa, como as capelas
domiciliares, os quartos para hóspedes e a cozinha interna, o que a tornava local de
grande circulação e de encontros. A dimensão da varanda representava uma boa parte
da metragem interna da casa, chegando a ocupar, em alguns exemplares, quase um
terço da área total da edificação, afinal muitas atividades eram ali praticadas (Fig. 2).

Figura 2: A varanda, ou sala de viver, incorporada a planta da casa
senhorial é marcada por um ambiente de grandes proporções que faz
integração com o externo aos fundos da casa e o seu interior.Fazenda
Tenente Carrito em Itapetininga, construída em 1850.
Fonte: Lemos, 1997, p. 92.

A importância que a varanda ou sala de viver passa a ter na casa senhorial
brasileira vem ao encontro do papel da senhora da casa que era exercido dentro dos
limites da moradia. Cabia a ela supervisionar os serviçais, cuidar dos filhos e agregados,
passar o tempo com trabalhos manuais, entre tantas outras práticas que misturavam
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o dever e o lazer. A zona de serviço, agora ampliada em seus usos, passa a ter um
ambiente que vem a ser um “real setor de serviços frequentado pela imensa família
patriarcal, além dos visitantes, agregados, empregados e até mesmo o contingente
escravo”.11
Para entendermos melhor as interações que ocorriam nessa sala de viver, Carlos
Lemos menciona o trecho retirado do Livro: Os meus Romanos, as alegrias e tristezas
de uma educadora alemã no Brasil, em Ina von Binze, narra as práticas que aconteciam
no interior da moradia tendo como pano de fundo a varanda da casa senhorial:
As 9 da manhã e à 3 da tarde em ponto, encontramo-nos na “varanda” para
o café e para o almoço.Os servidores pretos e pretas atravessam-na de lá para
cá: água; mantimentos, roupas, tudo passa para dentro e para fora em grandes
baldes e cestas; como geralmente o local comunica-se com a cozinha e até
mesmo as acomodações reservadas as pretas, tornam-se um precioso posto de
observação para a dona da casa [...] 12

Com tudo isso posto em prática, esse ambiente tornava-se o ponto central da casa,
repercutindo na alteração significativa da planta arquitetônica da casa senhorial
brasileira por muito tempo. Por meio da varanda aberta para o quintal, e local de
passagem,sentem-se os efeitos da linguagem arquitetural da casa senhorial brasileira,
afinal esse ambiente tornou-se centro de interesse dessa moradia dando origem a um
modo particular brasileiro de morar.

Olhar semiótico na anatomia da casa senhorial brasileira
Nesse breve relato sobre a evolução da zona de serviço desde a chegada dos
colonizadores até o século XIX, pudemos ver e sentir que a cada ciclo mencionado novas
transformações foram percebidas nos modos de convívio e de morar da sociedade com
evidentes repercussões no planejamento arquitetônico da casa senhorial brasileira. A
casa grande sempre possuiu características particulares nos modos de organização da
zona de serviço, apoiadas nas experiências vividas por todos que interagiam nesse
ambiente. Um ambiente qualquer pode ser apreendido pelas vivências entre sujeitos e
o espaço que por meio delas irá defini-lo. Conforme Ana Claudia de Oliveira nos ensina,
os espaços enquanto ambiente,
[...] possibilitam vivências que marcam aqueles que as vivem por meio de
tipos de experiência que podem ter realizações diversas dependendo dos modos
de interação entre sujeito e lugar, os dois tomados então como actantes
caracterizados por suas modalidades performáticas. O sentido da experiência
justamente é marcado pelas narrativas que se desenrolam nas ambientações
[...] Narrativas da ordem do vivido que convertem as experiências em cenas de
subjetividades quer do entorno, quer dos próprios sujeitos que são afetados e
também afetam uns aos outros.13
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O olhar do semioticista conduz a análise de qualquer que seja o objeto de estudo
de modo que as condições da produção da significação que dele emanam sejam
apreendidas. A compreensão da planta arquitetônica da casa senhorial a partir da
evolução da zona de serviço se dá não somente pela descrição das transformações
ocorridas, mas também pela atribuição de sentidos dados a elas. A construção do
sentido se faz através da análise das interações que ocorrem nesse ambiente que pode
ser apreendido pela nossa abordagem uma vez que conforme Oliveira destaca, “ele é
parte constituinte das ações que nele se desenrolam, assim como parte constitutiva dos
sujeitos cujas vidas contribui para fazer ser”. Nos valemos das proposições de Eric
Landowski, que desenvolveu o modelo dos regimes de interação e de sentido que foi
desenvolvido a partir de outro modelo bastante utilizado na semiótica discursiva: o
percurso gerativo do sentido proposto por Algirdas Julien Greimas.
De carácter dinâmico, o sistema que sustenta os regimes de interação é
estabelecido por quatro regimes: programação, acaso, manipulação e ajustamento.O
regime da programação está apoiado na regularidade, o do acaso na aleatoriedade, o da
manipulação na intencionalidade e o do ajustamento na sensibilidade. Cada uma
dessas lógicas apontadas irá orientar a análise do modo como a zona de serviço, espaço
vivido, relaciona-se com a planta arquitetônica da casa senhorial.
Tomamos, pois,duas categorias opostas de base: continuidade e descontinuidade,
que estabelecem o regime de interação da casa senhorial brasileira a partir da zona de
serviço. A categoria da continuidade

sugere uma previsibilidade

nas ações,

característica essa do regime da programação. A zona de serviço desempenha seu papel
temático apoiado na necessidade de cumprir funções pré-estabelecidas, portanto a
lógica desse regime é pautada na regularidade das ações. Em oposição, temos a lógica
da aleatoriedade que rege o regime do acaso. Esse regime é marcado pela
imprevisibilidade que a categoria do descontínuo promove, que podemos atribuir a zona
de serviço dispersa no terreno da casa senhorial.
Duas outras lógicas são trabalhadas no modelo das interações proposto por Eric
Landowski: a da intencionalidade e da sensibilidade. A primeira, que se refere ao
processo de manipulação, indica um querer fazer dado pelo não-descontínuo que vemos
com a aproximação da zona de serviço para perto do corpo da casa. O processo de
integração da zona de serviço ao espaço interno da casa é dado pela lógica da
sensibilidade entre sujeitos que interagem nesse espaço. Pelo regime de ajustamento a
zona de serviço se faz ser um sujeito agregador capaz de definir um modo particular do
brasileiro morar.
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A partir dessa análise construímos um quadro esquemático que identifica a zona
de serviço como um espaço estésico de modo relacional com o projeto arquitetônico da
casa senhorial brasileira:

A dinamicidade do modelo proposto por Eric Landowski nos conduz a interpretar
as transformações da casa senhorial brasileira pela evolução da zona de serviço
seguindo de um regime ao outro. Nessas condições a identificamos como aglutinadora,
dispersora, adaptada e agregadora.
A zona de serviço enquanto espaço disperso na propriedade da casa senhorial,
local frequentado apenas pelos serviçais e apartado dos demais ambientes, começa a
ser questionada pelos novos costumes, dando início a um processo de aproximação com
a casa principal. Ela passa a ser então, um “puxado”, um espaço que se estende a
parede do fundo da casa, e se faz sujeito que se adapta em relação ao corpo da
edificação. Pela lógica da regularidade, no entanto, ela apresenta-se como sujeito
aglutinador capaz de ordenar as funções ali praticadas. O processo de integração da
zona de serviço ao espaço interno da casa é dado pela lógica da sensibilidade entre
sujeitos que interagem nesse espaço. A ampliação dos usos e práticas da zona de serviço
promoveu interações outras que foram capazes de modificar a planta arquitetônica da
casa senhorial de modo significativo. De modo estratégico, a varanda ou sala de viver é
criada como ambiente que une o interior e exterior da moradia e passa a ser o local da
família patriarcal para estar e interagir com outros sujeitos.
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Atribuímos assim valores a zona de serviço pela identificação dos modos pelos
quais se deu a sua evolução até o século XIX. Para além da investigação dos cômodos e
das suas transformações, o olhar semiótico possibilitou a análise da anatomia da casa
senhorial brasileira pela apreensão dos sentidos ali manifestos.

Notas e referências
1

FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala. São Paulo: Global Editora Ltda,2003, p. 43.
Maria Lúcia. Interiores no Brasil: a influência portuguesa no espaço doméstico. São Paulo:
Ed.Olhares,2011, p.93.
3LEMOS, Carlos. Da taipa ao concreto-crônicas e ensaios sobre a memória da arquitetura e urbanismo.
São Paulo: Ed. Três estrelas, 2013, p. 208.
4Algirdas Julien Greimas (1917-1992) linguista Lituano e teórico da semiótica discursiva.
5Eric Landowski é semioticista, cientista político e pesquisador co-fundador do Centro de Pesquisas
Sociossemióticas (PUC-SP)
6Jean-Marie Floch (1947- 2001) linguista francês precursor da semiótica plástica ou visual.
7Ana Claudia de OliveiraÉ professora Dra Titular da PUC-SP, docente do PEPG em Comunicação e
Semiótica. Codiretora do Centro de Pesquisas Sociossemióticas – CPS.
8LEMOS, Carlos. Cozinhas, etc. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1976, p. 31.
9BENINCASA, Wladimir. Fazendas paulistas. Arquitetura rural no ciclo do café. Vol.1. 2007, p. 12.
10LEMOS, Carlos. Cozinhas, etc. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1976, p. 91.
11MACHADO, Maria Lucia. Interiores no Brasil: a influência portuguesa no espaço doméstico. São Paulo:
Ed.Olhares,2011, p. 119.
12LEMOS, Carlos. A república ensina a morar melhor. São Paulo: Hucitec. 1999, p. 25.
13OLIVEIRA, Ana Claudia. As quatro estações na estação. São Paulo: Ed. Hacker, 1997, p. 1.
2MACHADO,

…

78

|

Nota biográfica de Maria Claudia Vidal Barcelos
Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e
graduada em Design de Interiores pela Escola Panamericana de
Artes, é pesquisadora e membro do Centro de Pesquisas
Sociossemióticas – CPS, PUC São Paulo. Atualmente participa
da pesquisa coletiva do projeto temático: Práticas de vida e de
produção de sentido de São Paulo e seus habitantes: regimes de
visibilidade, regimes de interação e regimes de reescritura,
coordenado pela Profª Dra. Ana Claudia de Oliveira.

79

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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