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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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Análise do interior de uma residência burguesa
manauara do período áureo da borracha
Márcia Honda Nascimento Castro

N

a transição entre os séculos XIX e XX, Manaus vivenciou grande
prosperidade
procedente

econômica
dos

graças

seringais

à

exploração

amazônicos

e

da

borracha,

comercializada

internacionalmente.
O contato com os grandes centros possibilitou a importação de costumes, de
materiais e de mão-de-obra, responsáveis pela verdadeira remodelação por que passou
a capital do Estado do Amazonas, alterando sua acanhada aparência de outrora.
Como testemunhos dessa época de fausto, muitas edificações ainda podem ser
contempladas no centro histórico da cidade, entretanto, devido principalmente a
legislações pouco restritivas,

são raros

os

exemplares que

mantêm

alguma

característica original de seus interiores, como é o caso do objeto de estudo desta
pesquisa, um palacete eclético, cujo primeiro proprietário foi Simplício Coelho de
Rezende, personalidade de grande relevância no cenário acadêmico manauara.
A

intenção

deste

trabalho,

pois,

consiste

em

descrever

e

analisar

a

compartimentação interna desse imóvel, representante de uma das primeiras tentativas
de desprendimento da construção residencial brasileira em relação aos limites do
terreno, experimentada a partir do século XIX: o recuo lateral, embora ainda mantenha
uma parte alinhada ao passeio.
Vale esclarecer que a metodologia de pesquisa adotada não teve caráter
interventivo, baseando-se, apenas, na investigação in loco, complementada com
informações preciosas sobre o histórico da unidade, principalmente fotografias que
registraram seu estado de depredação após um bombardeio ocorrido em 1910, e a
narrativa do primeiro proprietário sobre tal sinistro, publicada em jornal de época.
Estudos versando sobre a mesma tipologia assumida pela unidade também foram
consultados.
Todos os dados coletados foram organizados em fichas do Sistema Integrado de
Conhecimento e Gestão (SICG), desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) e consubstanciados na presente comunicação.
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Dados gerais sobre o imóvel
O imóvel localiza-se à Rua Coronel Sérgio Pessoa, número 115, no bairro Centro
da cidade de Manaus-AM, em situação de meio de quadra. Seus principais pontos de
referência são: o Rio Negro, ao sul, o antigo prédio da Faculdade de Direito, ao norte, na
esquina da mesma face de quadra, e a Praça dos Remédios, para a qual a unidade e a
Igreja dos Remédios são voltadas, a leste, sendo, portanto, esta última, o quarto
referencial.
Possui

proteção

pelas

instâncias

federal

e

municipal:

é

identificado

individualmente no tombamento em conjunto do centro histórico de Manaus, promovido
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)1, localiza-se no centro
antigo tombado pela Lei Orgânica do Município de Manaus (LOMMAN) 2 e consiste em
unidade de interesse de preservação de primeiro grau pelo Decreto No. 7176, de 10 de
fevereiro de 20043. Tais instrumentos não versam sobre a preservação das
características internas dos imóveis tombados, como, por exemplo, a última legislação
citada:
Art. 5o. – As edificações classificadas como Unidades de Preservação de 1 o.
Grau deverão conservar suas características originais, no que diz respeito às
suas fachadas, mantendo a mesma volumetria da edificação e a mesma taxa
atual de ocupação do terreno, não podendo sofrer qualquer modificação física
externa.
Art. 12º. – As Unidades de 1º Grau só poderão sofrer intervenções para
restauração de suas formas arquitetônicas originais externas. Entretanto, serão
permitidas modificações internas para adequação do uso.

Pertenceu, inicialmente, a Simplício Coelho de Rezende, um piauiense de
Piracuruca, que foi personalidade de grande importância política em sua terra natal,
onde atuou como Juiz Municipal, Deputado Provincial e Deputado Geral na última
legislatura do Império. Veio a Manaus durante o governo de Gregório Thaumathurgo de
Azevedo (1892), desempenhando a função inicial de Chefe de Polícia, dedicando-se, em
seguida, à advocacia, assumindo docência e, posteriormente, em 1910, também a
direção da Faculdade de Direito da Universidade de Manaós4.
A propriedade permaneceu com a família Rezende até 1959, quando foi adquirida
por Kardec Caram Abrahim, ainda mantendo a função residencial 5. Atualmente
pertence a Francisco das Chagas Bezerra, desde 2013, assumindo uso comercial
varejista de produtos farmacêuticos fitoterápicos.
O imóvel testemunhou, em 1910, um evento que ganhou repercussão nacional,
tendo sido noticiado nos principais jornais do país: o bombardeio de Manaus pela
flotilha de mar e guerra, a partir do Rio Negro, com o intuito de depor o então
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Governador, Coronel Antônio Bittencourt. A artilharia atingiu várias edificações da
cidade, dentre elas a residência de Coelho de Rezende, uma das mais prejudicadas. O
terror vivenciado durante o episódio foi registrado pelo antigo proprietário em uma longa
carta, publicada no ano seguinte em duas partes, em dois números consecutivos do
Correio do Norte6, um jornal manauara. A importância dessa fonte consiste, para além
das informações históricas sobre o evento, em descrições sobre o imóvel. Também foi de
extrema relevância um acervo contendo treze fotografias da edificação (três externas e
dez dos interiores), retratando a destruição causada pelo sinistro 7: as legendas
manuscritas identificam as primitivas funções dos ambientes e seus respectivos
usuários, enquanto as imagens revelam materiais construtivos das estruturas
danificadas, mobiliários, objetos, dentre outros aspectos.
O provável período de construção do imóvel - final do século XIX e início do século
XX – coincide com o auge do ciclo econômico da borracha no Estado do Amazonas,
momento que possibilitou o aformoseamento da capital, graças aos recursos resultantes
das transações comerciais com os grandes centros, principalmente os europeus, e às
novidades tecnológicas, construtivas e culturais advindas desse contato com o
estrangeiro.

Tipologia/ Descrição estilística/ Implantação
Antes de iniciar a descrição arquitetônica do imóvel, é necessário esclarecer que
será adotada uma convenção de siglas para facilitar a identificação dos espaços
componentes em suas respectivas plantas (vide fig. 1 e 4 a 6) - V (volume), A (ambientes
internos) e E (ambientes externos) -, seguidas de numerações, de acordo com os
quantitativos existentes. Importante, também, mencionar que não foi promovido
levantamento arquitetônico do atual estado da unidade, pois, como foram ínfimas as
alterações promovidas desde o último registro mandado realizar pela família Abrahim,
em 2003, aproveitou-se a representação feita, inserindo, em vermelho, de modo
esquemático, as modificações mais recentes.
A edificação compõe-se de três volumes, aqui denominados V1, V2 e V3 (vide fig.
1).
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Figura 1: Implantação do imóvel. Fonte: Atualização feita
pelo arquiteto e urbanista Lincoln Francisco Ferreira
Castro ao levantamento arquitetônico desenhado pelo Sr.
João Bosco, datado de janeiro de 2003, solicitado a
executar pelo Sr. Caram Abrahim Neto.

Os dois primeiros são enfileirados e interligados entre si, localizados no
alinhamento esquerdo do terreno, sendo o principal e frontal mais alto que o segundo.
Ambos possuem tipologia eclética, de porão alto e dois pavimentos, com cobertura em
telhas cerâmicas, tipo Marselha8, sendo que o primeiro (vide fig. 2), bem mais
preservado, destaca-se por maior rebuscamento: suas fachadas possuem esquadrias
em arco ogival, gateiras e alpendre em ferro, bossagem contínua, platibanda com
balaustrada, encimada por acrotérios em formato de ânforas e entrecortada por frontões
decorados com elementos fitomorfos (em um deles, consta o monograma do primeiro
proprietário, “CR”), dentre outras características.

83

|

Figura 2: Aspecto original da fachada principal do imóvel. Notar a
tipologia eclética e o modelo de implantação com recuo lateral,
mantendo o alinhamento frontal. Fonte: Acervo do Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Disponível em:
< http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Busca/BuscaConsultar.aspx >.
Acesso em: 10 jul. 2015

O volume V2 possui esquadrias em verga reta (algumas com bandeiras), gateiras
assemelhadas às do volume V1, contudo um tanto mais simples, bossagem contínua
somente no barramento e platibanda maciça, lisa, prolongando-se, sem interrupções, a
partir das fachadas, possuindo, no topo, apenas uma pingadeira.
O volume V3, o menor dos três, situa-se no alinhamento direito do terreno, na
parte posterior, compondo-se de pavimento térreo, mas cuja cobertura, em estrutura e
telhamento metálicos estende-se até o muro frontal e à fachada lateral direita do volume
V2.
Indubitavelmente, o volume V1 é original, contudo o V2 talvez possa ter sido
acrescido em intervenção posterior, dado o aspecto mais simplificado, ou, no caso de
ser contemporâneo à edificação principal, conjectura-se tratar de edícula para fins de
serviço. Apesar de, no relato sobre o bombardeio, Coelho de Rezende descrever, assim,
sua propriedade: “... (o prédio tem a fórma de um L, com duas fachadas, uma para leste
e outra para o norte), ...”9, nota-se o detalhe de uma construção bem próxima à parte
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posterior do bloco principal, no registro fotográfico daquele mesmo ano, 1910: uma
pequena área da cobertura, com peças cerâmicas tipo Marselha, mas parecendo
finalizar o beiral em calha, sem a atual platibanda (vide fig. 03). Talvez por ser,
supostamente, uma edificação secundária, acessória, não tenha sido mencionada pelo
antigo proprietário.

Figura 3: Vista da fachada lateral direita do bloco principal do
imóvel, com as perfurações feitas pelos disparos. Note-se, na
parte posterior (indicada), a cobertura de uma construção de
menor gabarito, sem platibanda e com telhas planas.
Fonte: Acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa/Arquivo, foto
de G. Huebner & Amaral. Disponível
em:<http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp
032k.dll?t=bs&pr=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=
list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rb-rbic|1021>. Acesso em: 10 jul.
2015

V3 foi construído sobre o recuo lateral do terreno, E3, onde antes havia um jardim.
Trata-se, pois, de exemplar da implantação típica que, segundo Nestor Goulart
Reis Filho, marcou o início da evolução da residência urbana brasileira em busca de
desprendimento em relação aos limites do lote, experimentada a partir da segunda
metade do século XIX, também adotada em princípios do século XX: alinhamento frontal
com recuo lateral, ao qual, nos imóveis maiores, comumente associava-se um jardim.10
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Acessos externos
O acesso ao lote dá-se diretamente através do portão lateral, localizado na área
E3, ou através do porão, A1, do volume V1. Este último possui outros acessos externos:
pelo alpendre, E4, e, em comum com o volume V2, pelas duas escadarias, nas áreas E1
e E2, que ladeiam a interligação entre esses dois blocos. V3 possui um único acesso
externo, reportando-se ao pátio de serviço, E3.
Originalmente não havia acesso direto pelo porão, que possuía gateiras, ao invés
das atuais portas, mas somente o portão lateral, interligado ao jardim, permitia
adentrar-se ao imóvel, como comprovam a figura 2 e o relato de Coelho de Rezende, ao
relatar a fuga de sua família do imóvel, quando do bombardeio de 1910:
Houve tres explosões sucessivas, que ensurdeceram, derramados pelo
jardim os blocos das paredes varadas pelas balas e um chuveiro de estilhaços,
que me obrigaram a sahir do portão para examinar o prédio; e então vi sahir
fumo espesso por todas as janelas do lado do poente. Suppuz começo de
incendio, e comuniquei á familia a necessidade de sahirmos, mesmo por baixo
dos estilhaços, atravessando o pequeno jardim, a ver se alcançavamos
incolumes a casa de meu genro dr. Aristides Rocha, em seguida ao jardim. 11

Atualmente nota-se acréscimo de muro de alvenaria de tijolos, contendo, ao
centro, uma porta de ferro, de enrolar, construídos defronte ao portão original de ferro,
cuja folha articulada foi removida, permanecendo guardada na garagem da unidade.
O alpendre possui a maioria de seus elementos bem preservados e conservados:
escadaria em mármore, mãos francesas, colunas e guarda-corpos em ferro. Apenas foi
descaracterizado em sua cobertura, sendo substituído o primitivo telhamento, em vidro,
por placas de policarbonato, e em relação ao seu rodapé, que, atualmente, possui o
mesmo padrão do piso em ladrilho hidráulico policromado, com motivos fitomorfos, de
aspecto antigo. Contudo, nas duas imagens do alpendre, pertencentes ao acervo de
1910, nota-se o rodapé em desenho geométrico, formando grega, não sendo possível
visualizar a paginação de piso, devido aos estilhaços decorrentes do bombardeio. Essa
estrutura lateral de entrada e o primitivo portão, quando este ainda estava visível,
conferiam grande destaque ao imóvel, por serem ricamente ornados, embora este último
seja de modelo um pouco mais simplificado, sem, no entanto, perder sua imponência.
Não se observou nenhum registro da fundição ou da serralheria de procedência das
peças metálicas.
A transferência da entrada, antes frontal, para a lateral, aproveitando o esquema
da tipologia de porão elevado, também consiste em outra peculiaridade do novo modelo
de implantação surgido a partir da segunda metade do século XIX, trazendo mais
privacidade aos seus moradores:
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Desse modo, as casas conservavam uma altura discreta da rua, protegendo
a intimidade e aproveitando simultaneamente os porões para alojamento de
empregados e locais de serviço. O contato da arquitetura com os jardins laterais,
dificultado pela altura dos prédios, era resolvido pela presença de varandas
apoiadas em colunas de ferro, com gradis, às quais se chegava por meio de
caprichosas escadas com degraus de mármore.12

Compartimentação interna/ circulação
A circulação vertical interna no volume V1 atualmente ocorre, apenas, entre os
dois últimos pavimentos, através de uma escada de madeira, em formato de “U”, bem
conservada e preservada, que parte da área A7.
Anteriormente, no entanto, para além dessa estrutura, havia outra, de alvenaria
e de um lanço, interligando o porão e o segundo pavimento, situação constante do
levantamento arquitetônico realizado quando o imóvel era propriedade da família
Abrahim (atualmente apenas existe o perfil da primitiva estrutura).
Ambas as escadas eram implantadas na mesma prumada, permitindo circulação
entre todos os níveis do imóvel, de modo reservado, sem adentrar as áreas sociais. Tal
interligação é citada no relato de Coelho de Rezende quando do sinistro de 1910:
... quando descemos ao primeiro andar, explodiu a primeira bomba no
segundo, produzindo uma chuva de vidros da marquise, esmigalhada pelos
estilhaços da metralha. Passámos do primeiro andar ao porão da casa,
resolvidos a aguardar ali, atenta a solidez do predio, o resultado da luta; ... 13

Procedendo à descrição sobre os compartimentos e suas circulações horizontais,
verifica-se que o térreo dos blocos V1 e V2 é composto por dois salões A1, interligados
por uma pequena circulação, referentes ao primitivo porão (vide fig. 4). O salão do
primeiro bloco acessa, atualmente, um pequeno banheiro A2.
No segundo pavimento do bloco V1 (vide fig. 05), do alpendre E4, em formato de
“L”, tem-se comunicação direta com o maior cômodo do imóvel – um salão comprido,
A9, através de uma única porta. Contudo originalmente quatro portas abriam-se para
essa área externa coberta, sendo duas para o salão A9 e uma para cada uma das salas
A5 e A8, como é possível observar em uma das fotos externas do registro de 1910, mas
as primitivas portas de acesso foram transformadas em janelas, à exceção daquela já
mencionada.
O grande salão A9 é conectado aos seguintes ambientes: o hall enclausurado A7,
contendo a escadaria de acesso ao último pavimento, uma sala menor, A8, e o hall A12,
de interligação com o volume V2.
A8 comunica-se diretamente com o salão A5, e este último acessa um banheiro,
A6, abaixo da escada. A8 possui menor área que A5. Em cada parede de divisa do
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cômodo A8 com as salas A5 e A9, há um grande óculo, com moldura decorada em relevo,
parecendo de estuque.
No último pavimento do bloco V1 (vide fig. 6), a escadaria é adjacente ao corredor
A16, formado por dois espaços dispostos ortogonalmente entre si: o primeiro conduz
aos ambientes A15 e A18, enquanto o outro acessa os cômodos A19 e A20. Em uma das
paredes do ambiente A18, voltando-se para o corredor A16 e na mesma direção da porta
de acesso ao cômodo A19, há um óculo, de mesmo modelo daqueles do segundo
pavimento.
O cômodo A17 conecta-se a A15 e a A18, enquanto o ambiente A20 interliga-se a
A19. Este último possui desnível na parte central, subdividindo-o em duas áreas,
inclusive com revestimentos de pisos diferenciados, que, no levantamento de 2003,
corresponderiam à copa e ao refeitório. A copa possui revestimento azulejar à meia
parede, não original, também aplicado ao balcão instalado entre os dois ambientes e à
base de uma pia, contendo tampo em alumínio, mas apresenta ladrilhos hidráulicos
antigos, tanto no rodapé como no piso. Outra pia, de aspecto antigo, também consta
desse espaço: possui uma cuba, em material esmaltado, contendo a inscrição “Villas
Boas & Co.”, e é apoiada por duas mãos francesas em ferro, rebuscadas. Apesar da pia
e dos ladrilhos hidráulicos antigos, provavelmente o uso como copa trate-se de uma
intervenção posterior à primitiva constituição da casa, pois havia, nos imóveis desse
período, uma setorização, não sendo possível, pois, o conflito entre as áreas íntimas e
de serviço. A área de refeitório, por sua vez, apenas possui paredes rebocadas e
pintadas, com piso em tacos de madeira. O ambiente A19 acessa, ainda, uma pequena
área de serviço descoberta, E5, com um banheiro, A21, ambos construídos sobre o hall
de interligação, A12, com o bloco V2, contudo sem acesso a esse volume posterior.
O volume V2 comunica-se internamente com o volume principal V1 diretamente
através de dois halls: um no porão (vide fig. 4), e um outro, A12, acessado a partir do
salão A9 (vide fig. 5). Não há conexão entre o porão do volume V2 e o segundo pavimento
desse mesmo bloco.
O segundo pavimento do volume V2 (vide fig. 5) constitui-se, ainda, de um
banheiro, A10, acessível através do hall A12, e do hall aberto, A13, que se interliga a
uma cozinha, A11, e à sala A14. Destaque-se, no ambiente A12, na parede que contém
a porta de acesso ao banheiro A10, um porta-toalhas antigo, metálico, cujos apoios têm
o formato de peixes. No hall A13 localiza-se a escada para terceiro pavimento; esta
possui formato sinuoso, piso em alvenaria, recoberto por material assemelhando-se a
granilite; seu guarda-corpo é em ferro, contendo um detalhe, em toda a sua extensão,
de mesma tipologia que uma peça dos gradis das gateiras do volume V1.
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No último pavimento do volume V2 (vide fig. 6), a partir da escada, acessa-se um
hall, A24, que distribui para um banheiro, A23, e para dois ambientes, A22 e A25. As
portas destes dois últimos são em madeira e possuem bandeiras em verga reta, com
dois panos de vidro; A25 também possui forro em madeira, tipo saia e camisa.
O volume V3 possui, apenas, dois ambientes de serviço, não interligados entre si,
A3 e A4 (vide fig. 4).

Figura 4: Planta baixa do térreo do imóvel.
Figura 5: Planta baixa do primeiro pavimento do imóvel.
Figura 6: Planta baixa do segundo pavimento do imóvel.
Fonte: Atualização feita pelo arquiteto e urbanista Lincoln
Francisco Ferreira Castro ao levantamento arquitetônico
desenhado pelo Sr. João Bosco, datado de janeiro de 2003,
solicitado a executar pelo Sr. Caram Abrahim Neto

Não foi possível comprovar as funções originais de todos os ambientes internos do
imóvel, à exceção daquelas descritas no registro fotográfico e no relato do sinistro de
1910, todas reportando-se ao último pavimento, concluindo ser aquela a área íntima da
casa:

89

|
Quarto de Coelho de Rezende e de sua esposa: trata-se dos cômodos A15 e
A17, que são interligados (fig. 7 e 8). O registro fotográfico de 1910 contempla
duas imagens de cada um desses ambientes, confirmando o uso, ratificado no
depoimento do antigo proprietário sobre o momento em que percebeu o perigo
iminente: “A´s seis da manhã, porém, abrindo eu a janella do meu dormitorio,
que dá para o Rio Negro, vi os avisos e canhoneiras de guerra em
movimento,...”14.

Figura 7: Aspecto do quarto do Sr. Coelho de Rezende e de sua esposa após
o bombardeio. Notar a alvenaria de tijolos, as instalações elétricas fixadas na
janela, a arandela em formato de nenúfar e a rede armada. Fonte: Acervo da
Fundação Casa de Rui Barbosa/Arquivo, foto de G. Huebner & Amaral.
Disponível em: <
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=
crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rb-rbic|rbrbic|1011>. Acesso em: 10 jul. 2015
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Figura 8: Outro aspecto do quarto do Sr. Coelho de Rezende e de sua
esposa após o bombardeio. Notar a estrutura da parede em taipa, reforçada
externamente por treliça de madeira, e a rede armada.
Fonte: Acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa/Arquivo, foto de G.
Huebner & Amaral. Disponível em:
http://basesdedados.casaruibarbosa.gov.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&p
r=crb_apes_pr&db=crb_apes_db&use=ch&disp=list&ss=NEW&arg=rbrbic|rb-rbic|1016 >. Acesso em: 10 jul. 2015.

Quarto de Análio de Rezende e de sua esposa: consta uma única foto, no
acervo de 1910, reportando-se ao ambiente A18, que, como já mencionado,
interliga-se ao A17. A comunicação entre os quartos pode significar uma forma
de controle e de vigilância dos pais sobre os filhos;
Quarto de Rosa Lina de R. Falcão: é o ambiente A19, do qual também há
apenas uma foto, datada de 1910. Uma curiosidade constatada é que, a partir
da vista permitida do corredor A16, não consta o óculo atualmente existente
na parede comum a este último e ao quarto A18;
Quarto de Maria Augusta Rubim e filha: cômodo A20. Duas fotos de 1910
registram o local; uma delas permite compreender que a atual comunicação
entre esse ambiente e o cômodo A19 não é original;
Corredor: cômodo A16, circulação, a partir da escada de madeira, que conduz
a todos os quartos; registrado em duas imagens no acervo de 1910.

As fotos antigas (vide fig. 7 e 8) permitem, também, visualizar, nas paredes
atingidas pelo bombardeio, onde o reboco ruiu, os materiais construtivos da estrutura:
nas fachadas, a alvenaria feita de tijolos de barro de quatro furos; nas divisórias do
último pavimento, a taipa, com reforços externos em treliças de madeira. Interessante,
também, observar que os quartos não apresentavam nenhum tipo de decoração nas
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paredes ou nos forros, diferido, portanto, das áreas sociais: a pintura era lisa e somente
quadros, móveis e alguns objetos enfeitavam os recintos. Contudo dois aspectos
merecem destaque: a presença de redes em quase todos os quartos (armadores mais
simples, diferentes dos atuais, existentes no imóvel), hábito comum aos nordestinos
(relembre-se a origem piauiense da família) e aos nortistas, e a presença de instalações
elétricas15, denotando o alto poder aquisitivo do proprietário – a fiação aparente descia
dos forros aos alisares das esquadrias, distribuindo para o piso, de onde seguiam para
os pavimentos inferiores, e também para delicadas arandelas, fixadas à meia parede,
em formato de nenúfar. Nas imagens, não constam lustres.
Dos ocupantes do imóvel, citados no registro fotográfico, apenas se conseguiu
identificar o nome de Cândida Nympha Albuquerque Cavalcante de Mello Vanderley,
esposa do proprietário, e Análio de Mello Rezende, como sendo um dos filhos do casal,
informações

advindas

do

livro

de

Agnello

Bittencourt,

recomendado

para

aprofundamento da genealogia da família em pauta. Não se localizou fonte que
precisasse a quantidade exata dos descendentes diretos, mas a retro mencionada obra
informa outro filho, Simplício Coelho de Mello Rezende, advindo, da mesma fonte, as
informações seguintes. Os dois irmãos, piauienses, prosseguiram a carreira de
magistratura, tal como o pai. Mello Rezende foi considerado um dos maiores causídicos
do Amazonas e foi secretário político de Dom Luiz de Orleans e Bragança, pretendente
ao trono do Brasil. Análio Rezende trabalhou na Junta Comercial do Amazonas e na
Agência do Banco do Brasil em Manaus; foi, por três vezes consecutivas, deputado da
Assembleia Legislativa do Amazonas, além de professor e diretor da Faculdade de
Ciências Jurídicas e Sociais.
Não se conseguiu, também, confirmar se Mello Rezende encontrava-se no imóvel
quando do evento: Bittencourt reporta que aquele foi casado com Judith de Mendonça
e Silva, e que o mesmo ausentou-se de Manaus em 1910, quando fixou residência na
Europa, retornando somente em 1919. Os esposos, no entanto, não são citados nos
manuscritos constantes das fotos do bombardeio. Mas Coelho de Rezende relata
estarem, dentre os presentes, os filhos: “Os meus rapazes e um genro com a mulher
que, morando na casa vizinha, veio reunir-se á familia, começaram a instar para que
partissemos antes que nos alvejassem;...”16. A identidade do genro já havia sido
anunciada em outra passagem do relato, tratando-se de Aristides Rocha, mas o nome
da cônjuge deste, filha de Coelho de Rezende, foi localizado na obra de Bittencourt,
sendo Pergentina de Rezende Rocha.
Retomando a descrição dos ambientes, confirmação adicional acerca do
quantitativo de recintos do último pavimento e suas destinações consta em outra
passagem do relato de Rezende, quando permite, ao regressar à sua casa no dia
posterior ao evento, que a multidão ali aglomerada ingressasse para conferir os estragos:
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“Encontrámos o povo acumulado em frente á minha casa, cujas portas abri,
franqueando a entrada a todos, que em multidão subiram ao 2º andar a testemunhar o
mais horroroso e tétrico espectaculo: cinco compartimentos e todos os lugares
reservados arrazados; ...”17
Entretanto, considerando algumas legislações locais, estudos referentes às
residências brasileiras contemporâneas à edificação em tela e esta própria, em termos
de disposição e interligação de ambientes, bem como de alguns materiais de
revestimento e bens integrados originais remanescentes, podem ser formuladas
algumas suposições:
O alpendre consagrou-se como uma área de convivência para a família:
Desenvolvia-se nos alpendres uma boa parte da vida das residências no
Brasil. Nas áreas de clima quente, eram os locais mais ventilados, de
temperatura mais amena. Para ele abriam sempre as salas de viver e de jantar,
que se prolongavam, desse modo, para o exterior. Eram locais de conversa, de
reuniões de família, das horas de lazer, dos vasos de estimação, das gaiolas
de canários e das cadeiras de balanço, onde as senhoras mais idosas
bordavam ou faziam seu crochê.18
Como já mencionado, as três salas do segundo pavimento do volume principal,
abriam-se para esse espaço, ampliando as possibilidades de integração entre
os interiores do imóvel e a área externa.
Em uma das imagens do acervo que registra o imóvel após o sinistro de 1910,
notam-se um banco e um cabideiro de duas hastes na área do alpendre,
demonstrando o uso do local quer como espaço de permanência, quer como
de recepção.
O porão, segundo os Códigos de Posturas de época, era item obrigatório para
as residências, por medida higienista: evitar o contato direto com a umidade
procedente do solo e facilitar as inspeções sanitárias. Seu uso como moradia,
no entanto, era proibido, embora alguns proprietários insistissem em tal fim,
inclusive com o recurso de aluguel, ou de dependência de empregados19. O
uso mais comum, no entanto, era para fins de serviço, inclusive, em alguns
exemplares, incorporando a cozinha, com uma interligação especial com a sala
de jantar, revelando grande funcionalidade:
Algumas vezes, nos grandes palacetes, as cozinhas ficavam no porão de alto
pé direito, sendo ligadas à sala de jantar térrea através de pequena escada que
desembocava num pequeno cômodo intermediário, sucedâneo da copa, que
recebia o nome afrancesado de “service”.20
Talvez fosse o caso do imóvel analisado, a julgar pela existência de escada
interligando o porão ao hall do segundo pavimento, que se comunica
diretamente com as três salas. Vale relembrar que essa parte térrea do imóvel
possui grande área, podendo, originalmente, ter assumido várias funções de
serviço;
A cozinha, além da já citada possibilidade de implantação no porão, podia
situar-se nos ambientes posteriores dos imóveis, normalmente associada ao
banheiro, principalmente por economizar, assim, as instalações e os
encanamentos tão dispendiosos à época:
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O banheiro, quando existia, ficava no fundo da casa, junto à cozinha, isso
para ser economizada a tubulação de ferro galvanizado, sempre cara por ser
importada, à semelhança dos aparelhos sanitários, torneiras, banheiras, pias,
registros, etc. Esse binômio banheiro-cozinha também foi uma característica da
arquitetura de tijolos do início do século e até nos sobrados de classe média os
quartos elevados eram destituídos de instalações sanitárias, mesmo porque não
havia as facilidades técnicas que as atuais lajes de concreto-armado
oferecem.21
Várias poderiam ser as destinações para as salas sociais e para as de uso
íntimo da família, sempre distribuídas a partir de um ambiente principal:
Nos interiores, as plantas eram organizadas em torno do saguão, (...). Peça
de recepção e de articulação vertical e horizontal dos elementos do plano, o
saguão recebia sempre um tratamento com intenções monumentais, onde se
misturavam elementos arquitetônicos e decorativos de origens diversas,
ordenados de um modo eclético (...).
Para o saguão abriam as passagens ou corredores que levavam às partes
mais íntimas da casa e a escada de ligação com a parte de permanência
noturna, mas abriam também, através de portas mais valorizadas,
freqüentemente com cristais bisotados, as salas de recepção formal, como as
salas de visitas e de música e bibliotecas ou “escritórios”, que mais do que locais
de estudo, eram o ponto de reunião dos homens e sala de fumar.22
A maior sala do imóvel estudado permite articulação com as demais
dependências, quer no plano horizontal, quer no vertical, como já explicitado.
Acrescente-se, também, que este cômodo e as duas outras salas do segundo
pavimento consistem nos ambientes mais rebuscados: todos possuem forros
em madeira, com respiros e mãos francesas de mesmo material, tendo, ao
centro, painéis decorativos de várias temáticas, executados com a técnica de
marouflage (“... pintura a óleo sobre tela que era aplicada ao muro com
adesivos.”23), além de pisos em madeira gerando paginação geométrica, com
peças de cores claras e escuras.

Em suma, o exemplar estudado evidencia um programa arquitetônico mais
completo e funcional que o das construções predecessoras, não apenas pelos novos
itens que surgiram, mas também por suas disposições, possibilitando setorização de
usos: a privacidade das áreas íntimas, a valorização ornamental dos ambientes sociais
e a disposição estratégica da zona de serviço, articulando-se facilmente com todos os
pavimentos da unidade. Acrescente-se, também, o conforto no habitar, com áreas mais
ventiladas e iluminadas, dotadas de instalações elétricas e hidráulicas, e com o
incremento paisagístico surgido com o jardim lateral.

Considerações finais
A pesquisa aqui registrada deve ser considerada um ensaio, o princípio de uma
investigação acerca da tipologia arquitetônica do imóvel, posto que se restringiu
somente a analisar a compartimentação interna e suas inter-relações, mas destituída
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de caráter interventivo. Certamente, com o aprofundamento do estudo, incluindo
entrevista com os antigos moradores, quer da família Rezende, quer da família Abrahim,
e ainda prospecções nas alvenarias e nos revestimentos, outras descobertas hão de vir,
e não apenas em relação à temática aqui tratada, mas permitindo desdobramentos. O
imóvel, bem como o próprio registro iconográfico de época, poderiam também ser
abordados a partir dos seguintes aspectos: descrição arquitetônica externa (ornamentos
e materiais), revestimentos internos e bens integrados, mobiliários, objetos e
equipamentos de época, conforto e higiene da habitação, além da genealogia dos
Rezende e dos Abrahim.
Limitações à parte, o mérito do trabalho consiste em contribuir para uma seara
ainda pouco explorada em Manaus – a abordagem sobre os interiores das edificações
históricas, principalmente as de particulares, aproveitando-se da rara oportunidade
oferecida pelo imóvel de ter seus ambientes – ao menos em termos de divisões e de
alguns revestimentos – em bom estado de preservação.
O trabalho também permitiu registrar um exemplar típico de residência burguesa
do final do século XIX e do início do século XX, pertencente à região norte do país e
surgida no contexto do período áureo do ciclo da borracha, ampliando o conhecimento
acerca da evolução da morada brasileira. Percebem-se várias inovações, dentre elas, o
incremento de novas dependências, com setorizações e articulações mais funcionais,
mas, certamente a maior conquista foi a melhoria da qualidade de vida, pois, com a
nova implantação, todos os ambientes de permanência passaram a ter aberturas para
o exterior, tornando-se mais iluminados e arejados.
Por fim, registre-se a intenção de, em breve, após revisão e formatação finais, as
fichas SICG, onde foram registrados os dados coletados nesta pesquisa de maneira mais
detalhada, incluindo o registro fotográfico integral do imóvel, tanto antigo como atual,
bem como o levantamento as built datado de 2003, estarão disponíveis na
Superintendência do IPHAN no Amazonas, a quem doaremos o material, esperando,
também, futura divulgação no site institucional.
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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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