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Introdução
As grandes áreas urbanas surgiram gradualmente entre os séculos XVIII e XX como
consequência das modificações sociais, políticas e econômicas geradas pela Revolução
Industrial e pela reorganização espacial do ambiente rural e urbano. Os avanços técnicos e de
produção contribuíram para uma redistribuição territorial da população em direção aos centros
urbanos, que resultou em seu crescimento acelerado e ocasionou uma série de problemas
relativos às questões da moradia, salubridade e urbanização.
A densificação das metrópoles através da multiplicação de edifícios, o aumento do
número de detritos produzidos e as habitações com dimensões muitas vezes reduzidas, mal
ventiladas e iluminadas foram fatores que favoreceram o alastramento de doenças1. Grande
parte dos males da cidade industrial eram, portanto, atribuídos às grandes aglomerações,
consideradas responsáveis pelo ambiente insalubre e pela promiscuidade.

A grande cidade, onde essas habitações se multiplicavam em números inéditos, era
vista como local perigoso, que degradava os costumes e ameaçava a própria vida em
termos de saúde – doenças e debilidades – e de segurança – crime, vícios e desordens.
O crescimento das cidades era visto como algo que teria agravado suas condições
sanitárias, aumentando o volume de lixo e de dejetos produzidos e, sobretudo,
acentuando o amontoamento de edificações e indivíduos, que impedia uma ampla
circulação de ar, das coisas e pessoas, e a penetração da luz e dos raios solares nas
ruas e casas (CORREIA, 2004, p.13).

1

O pensamento médico do século XIX coloca a teoria miasmática como principal motivo de proliferação das
doenças e dos miasmas no meio urbano, tendo em vista que a sujeira encontrada nas cidades insalubres, as ruas
estreitas, os grandes adensamentos nas edificações deficientes de insolação e ventilação eram considerados os
principais espaços de transmissão. Os médicos, engenheiros e higienistas passam a recomendar a desaglomeração
e descongestionamento, favorecendo a circulação, o arejamento e a iluminação das construções.

Para a cidade de São Paulo, “[...] os resultados do crescimento demográfico
correspondente iriam transformar a capital do Estado numa unidade metropolitana [...]”
(SAIA, 1972, p.235). A confluência do avanço da cafeicultura e o consequente progresso a
economia paulista deram origem a investimentos em infraestrutura urbana e embelezamento
das cidades que provocaram, entre outras ações, medidas de intervenção nas casas por
redefinições da planta e do programa, de forma a especializar os espaços e propagar noções de
salubridade.
Nota-se, nesse sentido, uma modificação das condutas morais, como incremento
progressivo da privacidade, o polimento dos hábitos sociais e a melhoria das condições de
higiene. Esse período de profundas alterações culturais e dos modos de viver ficou conhecido
como Belle Époque.
A questão do desconforto doméstico também passa a ser entendida como elemento
propiciador de imoralidades, que impelia o homem a procurar nos bares e cabarés o descanso e
o ócio, e que impelia as crianças a buscarem nas ruas o lazer que não encontravam em casa
(CORREIA, 2004).
Entre a população letrada disseminou-se a crença de que o homem da cidade industrial
era um ser imoral e tinha sua qualidade de vida debilitada devido ao afastamento da natureza,
às epidemias urbanas e pela agitação da nova era moderna (CORREIA, 2004). A generalização
da ideia de que aspectos funcionais e tipológicos das moradias estariam relacionados
diretamente com os condicionantes sociais e ambientais ganha ênfase em diversas teorias
relacionadas à engenharia e medicina, no intuito de intervir e melhorar o espaço urbano e
residencial.
É colocado em pauta em meados do século XIX o conceito de casa como espaço de
integridade física e moral do indivíduo, criticando-se a noção de habitação como local de
alojamento. Nesse momento, emerge a concepção de moradia como “lar” (CORREIA,2004),
local de repouso e da família, espaço sanitário, confortável e de afirmação da individualidade
de seus habitantes. “O lar seria um porto seguro, um armazém de memórias, uma fonte de
prazer” (GAY,1984, p.317).
Além de servir contra as intempéries, a moradia passa a ser apreendida como um local
para o desenvolvimento das atividades de manutenção do corpo e do espírito, fora do ambiente
público e dos olhares da sociedade (HOMEM, 1996). Observa-se, nesse sentido, que as novas
projeções relacionadas à defesa da intimidade foram incorporadas na arquitetura, influenciando
a remodelação dos espaços domésticos; antigas funções, antes realizadas no espaço público e
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coletivamente, foram transferidas para os ambientes privados, requerendo espaços
especializados.
Dentro desse contexto de transformação das moradias e do fortalecimento da delimitação
entre o público e privado, tem destaque o papel desempenhado pela burguesia a respeito da
disseminação de questões como a de “gosto”, privacidade e da casa como local de expressão
das individualidades através do seu interior e exterior.
A casa burguesa
O modelo de casa burguesa é delineado por Perrot (2012) como a assimilação de questões
de conforto, características da “nostalgia aristocrática”2 e uma racionalidade funcional dos
ambientes. O padrão disseminado era, portanto, resultado de uma fusão, ainda que simplificada,
de conceitos presentes nas residências aristocráticas europeias adaptados às aspirações
burguesas do século XIX.
A privacidade recebeu ênfase através da conversão da casa em local da família nuclear,
buscando afastar os desconhecidos e separando os membros da família através da
especialização dos espaços e da separação de gêneros. “No século XIX, assistimos à
superposição do privado ao público. A sociedade civil conferiu maior importância a dimensão
privada da vida” (HOMEM, 1996, p.25).
No interior das residências, a noção do privado é reforçada pela divisão e reordenação
dos ambientes - em um primeiro momento para o atendimento de normas sanitárias de
ventilação e iluminação dos ambientes - multiplicando-se as áreas destinadas aos cômodos
particulares dos moradores, criando-se espaços destinados para as diferentes atividades
cotidianas (como salas de visitas, sala de costura, escritório, etc.) e reduzindo-se as dimensões
dos locais de serviço.
Vale destacar neste ponto a intimidade e o conforto proveniente da criação de corredores
de circulação interna nas casas, extinguindo-se a necessidade de passagem por dentro dos
quartos e definindo-se claramente os limites das áreas privadas e públicas. De certa forma, ter
uma vida privada era um privilégio das classes sociais mais abastadas.
Destinou-se um cômodo para cada função ou atividade, o que resultou em espaços
específicos. Por exemplo o estar desmembrou-se em sala de recepções, sala de visitas,
sala de musica, sala de estar, sala da senhora, sala de jogo, bilhar, fumoir, sala de
2

PERROT, Michele. Maneiras de morar. In: PERROT, Michele (org). História da vida privada IV: Da
Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo, Companhia das Letras, 1991, p 289.
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estudos, biblioteca, gabinete, hall, jardim de inverno, etc. […]. Entre a cozinha e a
sala de jantar, surgiram a copa, a sala de almoço e a sala de refeições das crianças
(HOMEM,1996, p.125).

Diminui-se a sobreposição de funções através da compartimentação dos espaços internos,
de forma que a organização do interior da casa ganha uma importância social muito grande,
pois passa a ser considerada como uma tradução do gosto de seus moradores, exprimindo suas
características pessoais e adequando-se a suas individualidades.
Homem (1996) indica que se verificou uma tendência de redefinição das áreas dos
cômodos, expandindo aqueles que mais concentram as atividades de consumo, como as salas,
em detrimento dos outros. “A zona destinada ao estar da casa burguesa transformou-se na parte
mais bem cuidada tanto do ponto de vista arquitetônico quanto decorativo. Era o local onde se
exibiam a riqueza, a opulência e a educação da família e dos convivas” (HOMEM,1996, p.27).
A classe social burguesa buscava alcançar, através da adoção de modelos e símbolos
aristocráticos, a legitimação de seu êxito socioeconômico. Para tal, Correia (2004) coloca que
a distribuição dos espaços e dos objetos são presididos por uma hierarquia que valorizava a
concentração dos materiais e objetos mais caros nos locais mais expostos e públicos.
Estruturado em um período do rápido avanço da indústria e da reprodutibilidade
mercantil, o interior da moradia da Belle Époque “revela-se um amplo e diversificado conjunto
de mercadorias” (CORREIA, 2004, p.65).
A configuração material da casa participa da produção de valores. Ela condiciona as
comunicações individuais, sexuais e sociais, hierarquizando o espaço segundo a grade
de valores de seus agentes. […] A montagem do microcosmo doméstico possui, como
elementos constitutivos, os artifícios da dissimulação, da compensação, da distensão,
da naturalização […] (CARVALHO, 2008, p.275).

Ao passo que na casa dos segmentos mais abastados da sociedade são introduzidos,
conforme Veríssimo e Bittar (1999, p.61) os “[…] grandes salões de festas, papéis franceses
nas paredes, parquets no piso, rodapés altos, bandeiras com ramicelos de delicados desenhos,
ferragens elegantes e importadas”, as classes mais baixas buscam seguir as mesmas tendências
de vocabulário, ainda que de forma mais simples.
O estilo arquitetônico e a decoração interna deveriam sugerir o poder econômico, o
gosto, o grau de ilustração e cosmopolitismo dos proprietários, ao mesmo tempo que
proporcionariam as condições necessárias ao seu isolamento. Nos interiores
acumulou-se uma massa de objetos caros, de prata, bronze, porcelana e crista,
frequentemente misturados ao excesso de tecidos que revestiam as paredes: cortinas,
reposteiros e toldos de renda e seda, além de papéis ou pinturas nas paredes. Coleções
de peças raras, de valor histórico ou arqueológico, recolhidas durante viagens
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internacionais feita pelo proprietário, eram exibidas em vitrines colocadas nas salas
de visitas ou de jantar (HOMEM, 1996, p.29).

Assim como a organização interna da casa refletia certas preocupações como a vida
íntima e a exacerbação do gosto, a arquitetura adotada para o exterior também visava discernir
publicamente o êxito econômico e gosto pessoal das classes mais abastadas. Reis Filho (1987)
aponta que devido aos novos recursos construtivos e estéticos “[...] tornaram-se quase
obrigatórias algumas soluções rebuscadas, como afirmação e mesmo ostentação daquelas
possiblidades” (REIS FILHO, 1987, p.158).
Na implantação das residências observa-se que
A casa recuou do alinhamento da rua em vista da proposta de isolamento dos
moradores, dificultando a audição dos ruídos e a propagação dos odores. Os porões
foram utilizados como recurso contra a umidade. Ao mesmo tempo, a elevação do
imóvel desestimulava os olhares indiscretos […] (HOMEM, 1996, p.25).

Em São Paulo, a estética do Art Nouveau foi assimilada principalmente nas residências
burguesas que buscavam replicar as inovações e tendências que estavam em voga na Europa,
sendo utilizada como um gesto de “coroamento espiritual na vida daquela gente que se
enriquecia com o café e se iniciava na vida industrial” (MOTTA, 2012, p.25).
Enquanto na Europa o estilo possuía origens nas transformações políticas, sociais e
artísticas, sendo uma consequência da Revolução Industrial (MOTTA,1957), no Brasil o Art
Nouveau “nunca foi bem compreendido entre nós, isto é, não foi na sua essência entendido pelo
povo, que aceitava com certa curiosidade os objetos daquela corrente importados para o
guarnecimento das casas” (LEMOS, 2012, p.35).
[...]. Daí os raros edifícios realmente art nouveau em São Paulo, onde o estilo se
manifestava na organização da planta, com suas paredes curvas, com seus espaços em
continuidade, enfim como toda aquela movimentação em que os vazios e as
envasaduras são os protagonistas da linguagem nova. A maioria de nossas casas ditas
casas em art nouveau não passa de casas normais com aquela constância já
mencionada, em que somente os ornatos, os desenhos lapidados na caixilharia e que
são daquele estilo. [...] (LEMOS, 2012, p.35).

Loureiro (1981) assinala que na cidade de São Paulo não existiam obras que associassem
devidamente a estética do Art Nouveau europeu, de forma que as construções que mais se
aproximavam do apuro formal e construtivo foram de autoria do arquiteto Victor Dubugras.
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O arquiteto e o proprietário
Nascido na França, Victor Dubugras (1868-1933) imigrou durante sua infância com a
família para a Argentina, fixando-se na cidade de Buenos Aires. Adquirindo sua formação
profissional no país, colaborou, entre os anos de 1883 e 1891, no escritório do arquiteto italiano
Francisco Tamburini. Após seu casamento em 1891, radicou-se na cidade de São Paulo
(MOTTA, 1957) e logo passou a trabalhar no Escritório Técnico Ramos de Azevedo e na
Superintendência de Obras Públicas do Estado de São Paulo (SOP). A partir de 1896, fixou-se
em seu próprio escritório e durante as primeiras décadas do século XX concebeu uma série de
projetos residenciais para a burguesia paulistana que incorporavam o estilo Art Nouveau.
Suas concepções destacam-se pela franca utilização das técnicas construtivas, “[...] na
obra de Dubugras, madeira era madeira e granito era granito. “ (MIYOSHI, 2009, p.90).
Enquanto Lemos (1987, p.86) considera que Dubugras “ [...] foi um arquiteto de enorme
talento que percebeu logo a potencialidade expressiva do Art Nouveau e com maestria
conseguiu espaços realmente magníficos”, Homem (1996, p.205) indica que seus projetos
residenciais “[...] pareciam buscar uma conciliação entre nossas tradições, a etiqueta e o
refinamento afrancesado da nossa elite, ao lado das novas tendências da arquitetura”.
Com relação ao proprietário da residência, verifica-se que Numa de Oliveira (1870-1959)
foi um conceituado empresário da cidade de São Paulo, perpassando entre as funções de
banqueiro, Secretário da Fazenda, Presidente do Conselho Administrativo do Banco de
Comércio e Indústria de São Paulo e presidente do Club Athletico Paulistano. Porém, apesar de
sua proeminência econômica e social, Gambeta (2013, p.233) ressalta que “ [...] ele foi um dos
raríssimos homens de família pobre a fazer parte da elite política paulista, ao longo de toda a
Primeira República”.
Natural do Rio de Janeiro, em 1891 casou-se com a viúva Amelia Adelaide Sabino e logo
após o casamento mudaram-se para São Paulo. Através da influencia e amizade com o irmão
de Amelia, Horácio Belfort Sabino, Oliveira tornou-se taquígrafo e juntos constituíram uma
firma de taquigrafia, passando a prestar serviços para o legislativo federal e estadual. A
empresa, que viria a ser expandida para o Rio de Janeiro, foi responsável pelo enriquecimento
dos cunhados (GAMBETA, 2013).
Pode-se constatar o importante papel que a burguesia desempenhava na consolidação e
expansão dos gêneros arquitetônicos, uma vez que no mesmo ano em que Victor Dubugras
projetou a residência de Oliveira, o arquiteto elaborou uma residência para Horácio Sabino (que
viria a ser um de seus projetos Art Nouveau mais icônicos). É interessante apontar também que,
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em meados do segundo decênio do século XX, o arquiteto português Ricardo Severo projetou,
na Avenida Paulista, um palacete para Numa de Oliveira que é considerado um dos exemplares
mais significativos da arquitetura neocolonial.
O projeto da residência
Situada na Rua General Jardim, o projeto da residência de Numa de Oliveira, datado de
1903, perfilha uma serie de soluções morfológicas e estéticas curiosas. Apesar da implantação
realizada de forma tradicional no alinhamento da calçada, a solução volumétrica adotada
contrastava com as edificações do entorno. Enquanto as construções adjacentes apresentavam
uma regularidade tanto construtiva quanto de gabarito e de ornatos – com linhas simples e
coberturas arrematadas com platibandas – Dubugras fez uso de uma volumetria arrojada e que
articulava, de forma muito feliz, elementos característicos do Art Nouveau. “O arquiteto tinha
consciência exata de todas as restrições que pesavam sobre esse tipo de implantação do edifício
e jogava com esses elementos com forma inovadora e elegante” (REIS FILHO, 1997, p.49).
A elevação principal, definida pelo uso de elementos cerâmicos com desenhos orgânicos
e pelo sentido das paredes ao adotarem formas arredondadas e proeminentes na definição dos
balcões, apresentava um grande frontão ornamentando com mosaicos e três bustos esculpidos,
assemelhando-se ao trabalho desenvolvido por Gaudi, na Espanha. É possível visualizar a
presença de um frontão secundário aos fundos da casa que seguia a mesma linguagem, de forma
mais simplificada.
Um grande terraço superior, que na concepção original era dotado de um pergolado, é
classificado por Toledo (1985) como uma grande distinção projetual para os padrões da época.
Na cobertura, Dubugras cria um ritmo interessante de composição por meio de uma série de
pináculos inseridos regularmente entre si.
Outros elementos construtivos que ganharam um tratamento plástico foram dois
condutores pluviais locados nas extremidades da casa e o cuidadoso trabalho de caixilharia
metálica das aberturas, que seguiam a linha arquitetônica desenvolvida por Victor Horta.
Assim, a casa demonstrava uma grande congruência com as novas possibilidades formais
e estéticas desenvolvidas na Europa no mesmo período com matriz no Art Nouveau de linhas
mais orgânicas e na atualização das relações entre os espaços interiores.
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Figura 01: Residência de Numa de Oliveira
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP.

Figura 02: Detalhe da entrada da residência.
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU-USP.

188

No programa residencial, a entrada da casa foi estabelecida de maneira incomum ao tratar
o porão como um andar socialmente valorizado (REIS FILHO, 1997). O acesso, localizado na
parte esquerda do volume, levava a um pequeno saguão com uma escada que dava acesso ao
primeiro andar (e onde iniciava o desenvolvimento de parte das funções da casa). O porão
habitável tinha cerca de dois metros de altura, e não aparentava exercer qualquer função além
de conduzir o deslocamento vertical. De fato, “ao entrar na casa tinha-se a impressão que fora
organizada em torno da escada central” (TOLEDO, 1985, p.126, vol.1).
A solução adotada por Dubugras apresentava discordâncias com o que normalmente era
aplicado no Brasil durante o período, pois como assinala Reis Filho (1997):
No Brasil a solução tradicional, com porão habitável, com pé direito menor, era
geralmente usada em casas com recuos laterais ou frontais. Nesses casos a escada de
entrada era externa e a porta era sempre valorizada esteticamente, situando-se no
andar “nobre”, dando acesso à sala de visitas ou a uma saleta de distribuição. [...].
Quando a porta era aberta diretamente para a rua, como na casa da rua General Jardim,
o piso do primeiro pavimento era rebaixado, junto à porta, aproximando-se do nível
da rua, abrindo para um pequeno saguão e os degraus da entrada começavam a um ou
dos metros para dentro e só depois desses é que se tinha acesso à sala de visitas e ao
corredor que conduzia aos fundos (REIS FILHO, 1997, p.48)

Ao atingir o primeiro pavimento, um pequeno vestíbulo distribuía os fluxos, dando acesso
às áreas sociais (representadas pela sala de visitas e a sala de jantar, conectadas entre si), a um
pequeno escritório e a um estreito corredor que levava às áreas de serviços (cozinha, despensa,
e quarto da criada) e um pequeno banheiro. Ao segundo pavimento foram destinados os
cômodos da família e da vida privada (dormitórios e toilettes).
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Figura 03: Plantas do projeto da residência Numa de Oliveira.
Fonte: Redesenho da autora (2017) com base em projeto de Victor Dubugras (1903).

Observa-se uma grande sintonia com o programa da residência burguesa, visto que a casa
não possuía sobreposição de funções e apresentava uma grande compartimentalização, já que
cada atividade da vida cotidiana possuía um cômodo especializado correspondente. Enquanto
a sala de visitas e a sala de jantar foram enfatizadas e receberam um tratamento diferenciado
(com dimensões maiores, um balcão frontal a sala de visitas e um pequeno terraço aos fundos
da sala de jantar), as áreas de serviço foram locadas nos fundos da moradia, com dimensões
reduzidas e aberturas menores.
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Evidencia-se que Dubugras buscou aproveitar integralmente a dimensão edificada, como
pode-se perceber, por exemplo, na área posterior a escada do primeiro pavimento. Um espaço
que poderia ficar subutilizado e sem qualificação é integrado pelo arquiteto à sala de visitas por
meio de uma entrada secundária e recebe um balcão frontal de tratamento destacado na
volumetria.
Com relação ao segundo pavimento, algumas decisões projetuais ganham proeminência:
a separação das peças sanitárias do toilette, os acessos ao terraço e a organização espacial ao
redor dos dormitórios. Pelo projeto, percebe-se que o dormitório central exercia também a
função de corredor de passagem, visto que que a entrada para terraço ocorria através do corredor
formado pelo dormitório e o toillete adjacente a ele e por uma pequena escada locada ao lado
do toillete. Uma segunda forma de acesso ao terraço também ocorria por meio de um estreito
corredor que levava ao dormitório locado aos fundos da residência (onde também era necessário
cruzá-lo internamente e percorrer pelo toilette. A medida sugere que este espaço externo era
um ambiente mais privado e restrito aos moradores, entretanto, devido ao corredor criado entre
os quartos, e mediado por sanitários, as questões de privacidade entre os integrantes da família
ficam relativamente prejudicadas.
De forma geral, a residência abarca grande parte das transformações sociais e
tecnológicas do período, e como Reis Filho (1997, p.49) salienta: “[...] o arquiteto tinha
consciência exata de todas as restrições que pesavam sobre esse tipo de implantação do edifício
e jogava com esses elementos de forma inovadora e elegante”.
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Figura 04: Delimitação das funções da casa e destaque para o acesso ao terraço do segundo pavimento.
Fonte: Redesenho da autora (2017) com base em projeto de Victor Dubugras (1903).

Considerações Finais
Situadas em um período de transformações dos conceitos de cidade e moradia, as
modificações das residências foram fundamentadas a partir da definição de condutas morais da
sociedade e da instauração de normas de higiene pública. Essas intervenções qualificavam-se
como uma resposta concreta aos problemas dos grandes centros urbanos e englobaram questões
de alteração das condicionantes sociais e ambientais como forma de modificar o estado físico
e moral dos indivíduos.
As novas projeções relacionadas à defesa da intimidade e melhorias das condições de
higiene foram incorporadas à arquitetura, influenciando a remodelação dos espaços domésticos
e especialização dos cômodos.
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No projeto da residência de Numa de Oliveira, Dubugras faz uso de uma volumetria
arrojada que rompe com a estética vigente das construções ao utilizar o Art Nouveau com uma
linguagem mais orgânica e de linhas estilizadas. A organização distributiva dos ambientes
demonstra uma clara coerência com o arquétipo burguês de privacidade e especialização dos
cômodos, porém o arquiteto desenvolve novas relações espaciais ao tratar a circulação vertical
como elemento central da composição e incorporar um grande terraço superior.
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