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APRESENTAÇÃO

Apartar, habitar
O Dicionário dos sinônimos, poético e de epítetos da língua portuguesa, de 

Roquete & Fonseca, datável de 1848, esclarece os sentidos da palavra 

apartamento da seguinte maneira: “ausência, despedida – separação – 

afastamento, distância – ermo, retiro, solidão – desistência – divórcio 

– câmara, quarto”.1 A derivação etimológica do termo vem de “apartar”, 

e apenas as últimas duas acepções apontam para dependências arqui-

tetônicas.

Mais perto no tempo, o Dicionário da arquitetura brasileira de Corona 

& Lemos, publicado em 1972, define o apartamento como “as unidades 

de moradia em prédios de habitação coletiva”. Com um adendo: “A lei 

prevê e permite a venda de apartamentos em condomínio, contanto 

que as unidades a serem vendidas tenham, pelo menos, três peças ou 

cômodos distintos e a cada unidade corresponda a 31 m2 do terreno e 

que o edifício seja construído”.2 No limiar da terceira década do século 

XXI, soa estranha essa explicação suplementar.

O apartamento, tal como se entende hoje, estava ausente no voca-

bulário das legislações municipais do princípio do século passado. 

No Rio de Janeiro, o Decreto nº 762, de 1900, que “regula a construção 

ou reconstrução de prédios”, dedica um capítulo inteiro a “habitações 

coletivas”, que eram as que abrigavam “dentro da mesma propriedade 

indivíduos de famílias diversas com economias independentes”.3 Uma 

tentativa de normatizar prédios de uso coletivo, como hotéis e pensões, 

1 ROQUETE, J.-I.; FONSECA, J. Diccionario dos synonymos, poetico e de epithetos da lingua portu-
gueza. Paris: Aillaud, Alves; Rio de Janeiro: Francisco Alves, [1848]. p. 28.

2 CORONA, E.; LEMOS, C. A. C. Dicionário da arquitetura brasileira. São Paulo: Edart, 1972. p. 45.
3 RIO DE JANEIRO (Prefeitura do Distrito Federal). Decreto nº 762, de 1 de junho de 1900. 

Regula a construção ou reconstrucção de predios. Capítulo VI.



e, sobretudo, o claro entendimento de que “habi-

tações coletivas” conotavam cortiços, “divisão de 

casas [...] de modo a se estabelecerem sob o mesmo 

teto famílias diversas [...] por contrária à higiene das 

habitações”.4 

O adendo que Corona & Lemos evocam é uma 

tardia ressonância da memória de uma das ativida-

des do personagem João Romão, criado por Aluísio 

Azevedo em O cortiço, publicado em 1890: “As casi-

nhas do cortiço, à proporção que se atamancavam, 

enchiam-se logo, sem mesmo dar tempo a que as 

tintas secassem. Havia grande avidez em alugá-las; 

aquele era o melhor ponto do bairro para a gente do 

trabalho.”5

O Dicionário da arquitetura brasileira registrava 

a determinação de padrões para apartamentos, 

como se áreas mínimas impedissem ou atribuíssem 

dignidade aos espaços – mesmo décadas depois do 

romance naturalista.

O edifício de apartamentos é indissociável da 

verticalização. Mas, no tempo de O cortiço, a legisla-

ção municipal da capital da República obrigava que 

“nenhum prédio terá altura superior a vez e meia 

a largura da rua onde for edificado, excetuando-se 

no centro da cidade os das ruas estreitas, que pode-

rão ter dois andares e os das ruas mais largas, como 

Lavradio e outras, que poderão ter três andares”.6

Esse singelo impedimento não fazia mais 

nenhum sentido a partir da segunda década do 

século XX, com a importação de insumos como o 

cimento e o ferro, que permitiram aos engenheiros 

e arquitetos experimentar o concreto armado. A 

palavra apartamento não comparecia no Decreto nº 

2.087, de 1925, tratando das “construções, recons-

truções, acréscimos e modificações de prédios no 

Distrito Federal” – promulgado em ano em que no 

Rio de Janeiro já havia arranha-céus despontando 

na paisagem urbana.

A verticalização foi fundamental para a conso-

lidação do edifício de apartamentos como uma 

tipologia arquitetônica. Mas foi o Direito que definiu 

4 Ibid.
5 AZEVEDO, A. O cortiço. Brasília: Câmara dos Deputados; Edições 

Câmara, 2018. [edição eletrônica].
6  RIO DE JANEIRO, op. cit., Capítulo III, §18.

a noção de apartamento, a partir do Decreto nº 5.481, 

de 1928, que “dispõe sobre a alienação parcial dos 

edifícios de mais de cinco andares”.7 Como se pode 

deduzir, a matriz da lei tinha como pressuposto a 

questão da propriedade. No parecer da Comissão de 

Justiça e Legislação que embasou a aprovação da lei, 

compreende-se o processo:

O projeto da Câmara dos Deputados [...] dispõe 

sobre a alienação parcial dos edifícios de mais de 

cinco andares, construídos de cimento armado 

ou material similar incombustível, sob a forma 

de apartamentos isolados, entre si, contendo 

cada um pelo menos três peças, e destinados a 

escritórios ou residência particular, e dá outras 

providências, que regulam o exercício das 

relações de direito, resultantes da nova situação, 

criada pelo projeto.

O crescente movimento evolutivo, que se nota 

na Capital da República e em outras do país, em 

matéria de construção de grandes prédios, na qual 

enormes capitais são empregados, está a aconse-

lhar medidas que regulem o uso e aproveitamento 

dos mesmos, desde que são feitos sob a forma de 

apartamentos isolados entre si.

O regime das sublocações é oneroso para o 

locatário; ao proprietário pode não convir 

fazer locações parciais, cuja gerência lhes seria 

incômoda; tampouco não lhe seria fácil transferir 

por venda a propriedade integral do prédio, dado 

o elevado custo da sua construção. 

Daí a necessidade da subdivisão do domínio, 

o que por sua vez, satisfaz à grande procura de 

aposentos para fins diversos nos pontos mais 

centrais da cidade.8 

São nos escritos do advogado José Candido 

Pimentel Duarte – o autor de talvez o único livro que 

comentou as causas e consequências do Decreto 

nº 5.481/1928 em seu tempo – que se pode aferir o 

contexto da valorização do edifício de apartamen-

tos:

7  BRASIL. Decreto nº 5.481, de 25 de junho de 1928. Dispõe sobre 
a alienação parcial dos edifícios de mais de cinco andares e dá 
outras providências.

8  DUARTE, J. C. P. Edificio de apartamentos: estudo e comentários 
sobre a propriedade do apartamento instituída entre nós, pelo 
decreto 5.481, de 25 de Junho de 1928, acompanhados de um for-
mulario. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Commercio, Rodrigues 
& C., 1935. p. 51.



A data, em que foi promulgado esse decre-

to, faz-nos recordar aquele período em 

que a crise de habitações assoberbou o 

Rio de Janeiro; apareceu, no final da crise, 

nas últimas prorrogações das chamadas 

leis de inquilinato e tivera, evidente-

mente, em vista facilitar a construção de 

edifícios de apartamentos, como um dos 

meios de resolver a falta de casas.9 

O discurso de época, nas palavras de 

Pimentel Duarte, pode se traduzir como uma 

“vontade de modernização”, o reconheci-

mento da metropolização das cidades:

O Rio de Janeiro, que progride a olhos 

vistos, e cuja riqueza não periga, porque 

o seu progresso não provém do floresci-

mento de um só produto, é hoje um centro 

de turismo, não só do estrangeiro, como 

nacional, a sede do Governo Federal, o 

escoadouro dos produtos múltiplos e 

variados do Centro do Brasil, um porto 

de primeira ordem; consequentemente, 

seguirá o exemplo das grandes cidades 

como Londres, Nova York, Paris, Berlim. 

E nestas, o progresso faz desaparecer 

do centro urbano, e de há muito, a casa 

de moradia única, para substituí-la pela 

coletiva. Destarte, não há que encarar 

a questão de apartamentos como uma 

especulação (que as há sempre quando 

algo de novo se constrói), como uma 

mania ou paixão pela novidade, mas sim 

como uma necessidade inelutável, nasci-

da do alto valor do solo, que obriga o seu 

aproveitamento, no mais elevado grau.

O ciclo do Rio-aldeia, onde os chefes de 

família, à volta do emprego, ficavam 

sentados em cadeiras de balanço, à porta 

de suas casas, passou e jamais voltará. 

Quanto maior o progresso, maior será 

o abandono desses resquícios de vida 

roceira, que ainda perduram.10 

Na consolidação paulistana do Código de 

Obras Arthur Saboya, de 1934, identificava-

se uma habitação de classe “apartamento”, 

9  Ibid., p. 49.
10  Ibid., p. 43-44.

emparelhada com as demais classes: “popular”, “resi-

dencial” e “hotel”, como categorias habitacionais.11 

Uma diferenciação com conotações socioeconômicas 

ao definir três categorias – “popular”, “residencial” 

e “apartamento”, classificadas em função de “áreas 

mínimas”, que se diluíram com o tempo.

O dimensionamento dessas habitações tinha 

uma razão de ser, na memória jurídica evocada por 

Pimentel Duarte:

A limitação mínima de pavimentos e de peças 

de apartamento estabelecida pela lei é necessá-

ria, pois cumpre evitar os danosos resultados da 

aplicação desregrada do instituto, como, aliás, 

aconteceu na França, principalmente, nos depar-

tamentos de Grenoble, Auxerre e outros, onde o 

fracionamento, a pulverização, por assim dizer, 

da propriedade, em minúsculos quartinhos e 

águas furtadas, conquanto muito do agrado do 

temperamento gaulês, criou sérios problemas de 

higiene a resolver.12

As leis não impediram o pragmatismo que intro-

duziu no Brasil o kitchenette, uma palavra que em sua 

origem norte-americana, datada de 1903, é “pequena 

cozinha ou alcova com instalações de cozinha”,13 

que se abrasileirou como “apartamento composto 

de um único compartimento, para uso como sala 

e quarto, banheiro e kitchenette”, conforme reza 

o Dicionário ilustrado de arquitetura de Albernaz & 

Lima.14 “Quitinete” ou “kitnet” são corruptelas popu-

lares brasileiras de unidades habitacionais entre 20 

m2 e 30 m2 que se construíram nas grandes cidades 

nos anos 1950, e que se proibiu no Rio de Janeiro na 

legislação de 1963.15 O humor brasileiro inventou 

também o “JK”, acrônimo de um popular presidente, 

e para designar unidade habitacional tão pequena 

porque se reduzia a apenas uma “janela e kitche-

nette”.

11  SÃO PAULO (Prefeitura Municipal). Ato nº 663, de 10 de agosto de 
1934. Codigo de Obras “Arthur Saboya” – Consolidação. Art. 213.

12  DUARTE, J. C. P., op. cit., p. 57.
13  Tradução encontrada no Houaiss Eletrônico, definição em inglês 

constante no Merriam-Webster eletrônico, disponível em <https://
www.merriam-webster.com/>.

14  ALBERNAZ, M. P.; LIMA, C. M. Dicionário ilustrado de arquitetura. 
São Paulo: ProEditores, 1998, v. 2, p. 330.

15  Ibid.



Hoje, no limiar da terceira década do terceiro 

milênio, palavras como quitinete, kitnet e JK são 

toleradas no mercado imobiliário porque compreen-

síveis para potenciais interessados, mas que nada 

inspiram usuários sofisticados, que buscam o studio, 

o loft, o flat. Todos, rebentos bastardos, ou não, dos 

cortiços, que se aprumaram com o tempo e com as 

mudanças dos padrões sociais e econômicos, do 

mercado de trabalho e do imobiliário.

Entretanto, com a pandemia provocada pela 

Covid-19, há de se conferir os sentidos que as vetus-

tas legislações municipais de princípios do século 

XX trazem, preocupados que estamos com questões 

de salubridade – algo a se pensar neste princípio do 

século XXI. Da tipologia de moradia cuja etimolo-

gia, de “apartar”, derivou paradoxalmente para uma 

forma de habitação coletiva. Do “ermo”, “retiro”, 

“solidão”, acepções extraídas do léxico de meados 

do século XIX, ao “confinamento social”, “distancia-

mento social”, “isolamento social”, termos com que 

nos habituamos por culpa de um misterioso corona-

vírus que nos aparta, que nos enluta, levando entes 

queridos e amigos.

Este livro de Simone Villa, Morar em aparta-

mento, contemplando um século de transformações 

das maneiras de habitar as cidades, ajuda-nos a 

compreender esse complexo e diversificado micro-

cosmo da arquitetura.

São Paulo, outubro de 2020, 7º mês após o regis-

tro da primeira morte por coronavírus no Brasil.

Hugo Segawa
Arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) 

e pesquisador PQ do Conselho Nacional de Desenvolvi-

mento Científico e Tecnológico (CNPq)



RESUMO

Morar em apartamentos tem sido uma escolha frequente para os habi-

tantes das metrópoles brasileiras. Entre os motivos dessa decisão, os 

mais frequentes apontam para a segurança, a localização, a pratici-

dade e a concentração de serviços que aparecem associados a essa 

modalidade habitacional. Entretanto, poucos têm sido os estudos sobre 

a evolução de seus espaços internos. Esta obra pretende fornecer dados 

inéditos, oferecendo novos elementos ao discurso arquitetônico e rela-

cionando esses espaços de habitação à evolução dos modos de vida da 

sociedade, principalmente ao longo do século XX. Serão apresentados 

princípios de organização do espaço doméstico de edifícios de aparta-

mentos produzidos pelo mercado imobiliário na cidade de São Paulo 

durante cem anos, desde a década de 1910 até 2010. O trabalho versa, 

notadamente, sobre as características tipológicas dos apartamen-

tos, entendidas como as respostas que ocorrem com uma frequência 

elevada num determinado universo. A análise foca nas unidades e 

edifícios e suas diferentes tipologias, avaliando as possibilidades de 

agenciamentos espaciais em função das solicitações emergentes de 

seus usuários e sua contextualização. Será feito um retrato analítico 

da evolução dessa modalidade habitacional de forma ilustrada, através 

da intersecção de conteúdos sobre modos de morar, transformações da 

sociedade e o desenvolvimento da arquitetura e das cidades.

Este livro foi baseado na dissertação de mestrado da autora, inti-

tulada Apartamento Metropolitano: habitações e modos de vida na cidade de 

São Paulo (Villa, 2002) e nos trabalhos sobre edifícios de apartamentos 

produzidos no âmbito do [MORA], grupo de pesquisa em Habitação da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Fede-

ral de Uberlândia.
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Em meio à revolução tecnológica desse início do século XXI e às trans-

formações dos paradigmas culturais, sociais, políticos e econômicos, 

vemos como resultado uma cultura marcada pelo efêmero e transitório. 

Palavras como hiperconexão e ciberespaço encontram-se materia-

lizadas na imediata repercussão que acontecimentos  – individuais 

e coletivos – terão em nossas vidas. Simultaneidade é outra palavra 

recorrente, que, de maneira simples, se traduz na grande combinação 

de atividades que somos impelidos a executar ao mesmo tempo.

Bem antes disso, na segunda década do século XX, o célebre arquiteto 

Mies van der Rohe já havia imaginado o impacto que as mudanças nos 

modos de vida deveriam ter sobre os espaços de habitar, sumarizando 

que “a habitação de nosso tempo não existe. Contudo, a transforma-

ção do modo de vida exige sua realização”. A realização a que Mies 

se refere, no entanto, parece passar ao largo nesse século XXI, onde 

as alterações nos modos de vida decorrentes das novas tecnologias de 

informação, das novas formas de organização do trabalho e da sociabi-

lidade, além dos novos formatos familiares, têm sido frequentemente 

atendidas por espaços cujos programas, em certa medida, baseiam-se 

ainda em necessidades identificadas na Belle Époque do século XIX. Esse 

será, portanto, o ponto de partida deste livro: a constatação de que há 

um descompasso entre a evolução dos modos de vida e a dos espaços 

de habitar. É fato que ambos evoluirão, mas as alterações do desenho 

dos espaços sempre acontecerá com bastante atraso.

Essa falta de sintonia se tornou mais evidente na medida em que 

se pôde traçar um panorama histórico da habitação. Inicialmente, 

observamos a multifuncionalidade da casa medieval, espaço por exce-

INTRODUÇÃO
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lência de sobreposição de funções, no qual o grupo 

doméstico extenso realizava várias atividades em 

um único cômodo. Tal sobreposição pareceu estar 

fadada à extinção, devido ao início da funcionali-

zação moderna expressa durante o Renascimento. 

A realização de algumas atividades em cômodos 

determinados concretizou-se na segunda metade do 

século XIX, com a consolidação da família nuclear 

como modelo de família moderna e a divisão da 

casa em zonas estanques e compartimentadas. 

Essa estanqueidade seria revista nas proposições 

de arquitetos modernistas do século XX, em que 

a funcionalidade foi levada ao extremo através da 

bipartição dos espaços em uso noturno e diurno. No 

entanto, tais experiências pioneiras não se difundi-

ram com intensidade, verificando-se que no início 

do século XXI ainda havia ampla predominância do 

modelo tripartido oitocentista. 

Partindo dessas leituras do espaço doméstico, 

o livro irá centrar-se na análise do apartamento na 

cidade de São Paulo e suas diferentes configurações 

ao longo do século XX e início do século XXI, com 

suas possibilidades de agenciamentos espaciais em 

função das solicitações emergentes e sua contextua-

lização. Em relação ao recorte amostral, optamos por 

trabalhar com uma faixa típica representada pelos 

edifícios verticais de apartamentos produzidos pelo 

mercado imobiliário na cidade de São Paulo. Dessa 

forma, trabalhamos com características tipológicas 

dos apartamentos entendidas como as respostas 

que ocorrem com uma frequência elevada nesse 

universo. No entanto, a produção voltada à habi-

tação de interesse social, por sua abrangência e 

especificidade, mereceria um trabalho específico e 

não foi incluída em nossas análises. 

Para a realização das análises, buscamos combi-

nar três tipos de dados: a produção da arquitetura 

comercial e também algumas considerações perti-

nentes das transformações urbanas, os modos de 

vida da sociedade e os indicadores gerais sobre 

apartamentos, incluindo sua legislação.

O trabalho envolveu pesquisa bibliográfica 

referente a cinco temas básicos: história e teoria 

da Arquitetura e do Urbanismo, modos de vida da 

sociedade brasileira e paulistana, dados estatísticos 

e índices sobre a modalidade, história da cidade de 

São Paulo e processo de verticalização na cidade. Já 

na revisão bibliográfica, nos vimos diante de alguns 

problemas. Se, por um lado, a quantidade de traba-

lhos, livros e publicações sobre a cidade de São Paulo 

era extensa, por outro, raros eram os casos de biblio-

grafias que se referiam à produção de apartamentos, 

principalmente no que concerne à análise dos seus 

espaços internos.

Paralelamente à pesquisa bibliográfica, realiza-

mos levantamentos de dados relativos à modalidade 

nos órgãos: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), Seade (Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados), Embraesp (Empresa Brasileira de 

Estudos de Patrimônio), Emplasa (Empresa Paulista 

de Planejamento Metropolitano S.A) e Sempla 

(Secretaria Municipal de Planejamento).

Para a elaboração das análises dos aparta-

mentos, utilizou-se banco de dados de três fontes 

distintas. Durante o período de 2000 a 2002, quando 

da realização do mestrado da autora no Instituto de 

Arquitetura e Urbanismo de São Carlos da Universi-

dade de São Paulo (Villa, 2002), montou-se um banco 

de dados sobre exemplos da modalidade produzidos 

na cidade de São Paulo de 1910 a 2002, constituído 

de informações diversas e peças gráficas, contando 

com a colaboração de vários membros do Nomads/

USP. Durante os anos de 2004 a 2008, quando da 

realização do doutoramento da autora na Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo (Villa, 2008), esse banco foi complementado, 

notadamente sobre a produção de edifícios de apar-

tamentos lançados em São Paulo de 2000 a 2010. 

Entretanto, foi a partir do ano de 2009 que o banco 

original de plantas de apartamentos foi ampliado 

significativamente através das pesquisas desen-

volvidas e coordenadas por essa autora no âmbito 

das pesquisas do [MORA] Pesquisa em Habitação 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design 

da Universidade Federal de Uberlândia. Foi nesse 

ambiente também que todas as plantas originais 

foram redesenhadas e analisadas graficamente, 

resultando na forma final aqui apresentada. 
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Durante todo esse período, sistematizou-se um 

grande número de unidades habitacionais com 

configurações bastante diversas. Num total de 

quase 850 projetos de edifícios de apartamentos, 

buscamos contemplar tanto a produção concebida 

por arquitetos renomados quanto os projetos desen-

volvidos por profissionais do mercado imobiliário, 

ditos comerciais. Vale ressaltar que esse trabalho de 

busca, organização e sistematização das plantas de 

apartamentos traz à luz um material inédito, muitas 

vezes disperso em diferentes órgãos e fontes de difí-

cil acesso e padronização. 

O redesenho das plantas objetivou padronizar 

a linguagem gráfica para o livro, já que diversos 

padrões de representação foram obtidos na pesquisa 

documental, além de destacar aspectos importantes 

na análise espacial, apoiando as reflexões indicadas 

no texto. Buscou-se, na análise espacial dos aparta-

mentos, destacar:

 a caracterização de ambientes multi e/ou 

monofuncionais (preenchimento cinza-claro 

e cinza-escuro): define-se os espaços/cômodos 

analisados apresentam sobreposição de usos 

ou não;

 a indicação dos acessos principais dos aparta-

mentos (seta vermelha);

 a indicação dos tipos de circulações: verticais 

(seta azul-escuro), como escadas e elevadores, 

e horizontais (seta azul-claro), como corredo-

res de acesso;

 a presença de eixo hidráulico (destaque 

amarelo);

 a presença de eixo de estocagem (destaque 

lilás). 

As legendas apresentadas e as análises espaciais 

foram definidas com base: (i) nos layouts sugeri-

dos nas plantas originais; (ii) na nomenclatura dos 

cômodos observada nas plantas originais; e (iii) na 

descrição dos projetos, quando existia. 

Finalmente, ressalta-se que as reflexões aqui 

apresentadas, mesmo que com bases científicas e 

teóricas sólidas, expressam o olhar da autora frente 

ao tema “morar em apartamentos”. Demonstra inda-

gações e percepções construídas ao longo de anos de 

pesquisa e envolvimento com o tema, seja em sala 

de aula, nas discussões de ateliê junto aos alunos 

do curso de Arquitetura e Urbanismo, no âmbito 

das pesquisas realizadas no grupo [MORA] Pesquisa 

em Habitação sobre avaliação pós-ocupação desses 

espaços, ou no âmbito da Universidade de São Paulo, 

tanto em São Carlos, no IAU, como em São Paulo, na 

FAU/USP. 
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APARTAMENTOS: ORIGENS1
Espaços setorizados e compartimentados, que caracterizaram notada-

mente a residência burguesa europeia do século XIX, constituem ainda 

o cotidiano arquitetônico brasileiro, apesar de uma redução da quanti-

dade e da área dos inúmeros cômodos das antigas casas. Entretanto, a 

tripartição da habitação em áreas social, íntima e de serviços tem suas 

bases no hôtel particulier francês do século XVI. 

Por meio da leitura de projetos emblemáticos, pretende -se demons-

trar a evolução da tripartição burguesa da habitação, desde a villa 

renascentista, passando pela tipologia habitacional do hôtel particulier 

francês do século XVI, até os apartamentos da Paris haussmanniana, 

na qual se consolida o modelo, encontrado com facilidade em todo o 

mundo ocidentalizado, e também em partes importantes do Oriente.

1.1 Da Idade Média ao século XVII

Durante a Idade Média, era comum que os camponeses pobres vives-

sem em casebres de apenas um cômodo, desprovidos de cuidados 

higiênicos elementares, com muitas de suas crianças não vivendo com 

os pais, mas trabalhando como aprendizes ou criados. Os nobres, por 

“Evolução da chamada tripartição da habitação burguesa”
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rupta de um lado ao outro da residência, numa clara 

confi rmação de que, nesse momento, as aparências 

ainda eram mais importantes do que a privacidade. 

Em relação ao saneamento, por exemplo, pessoas 

de nível social elevado rejeitavam o uso da latrina, 

preferindo as cadeiras de retraite – cadeiras acol-

choadas, com uma abertura central e uma gaveta 

embaixo, onde era guardado um urinol. Essas 

cadeiras eram carregadas pelos criados pelos diver-

sos cômodos da habitação, segundo a vontade dos 

senhores (Rybczynski, 1996). 

Os hôtels não precisavam ter banheiros, pois, 

além do fato de o banho frequente não ser comum, 

naqueles séculos ainda não se tinha a ideia de asso-

ciar funções específi cas a cômodos. O ato de comer, 

por exemplo, ainda não era feito em salas próprias 

para esse fi m. Em vez disso, as mesas eram monta-

das na salle, na antichambre ou na chambre, onde as 

pessoas costumavam comer, ou até mesmo no 

vestíbulo de entrada de grandes castelos. A chambre 

continuou sendo local de encontros sociais (Tramon-

tano, 1998b, p. 64). Segundo Rybczynski (1996), o 

termo salle à manger – equivalente ao brasileiro sala 

de jantar – foi usado pela primeira vez em 1634, mas 

Fig. 1.4 Esquema gráfico da planta do Chateau A. As inscriç ões 

do interior: garde-robe, chambre, galleries, chambre, garde-

-robe, prives, cabinet, estude, la grand salle, salle commune, 

garde-manger, a serrer la vesselle, cuisine, chambre pour 

serviteurs, prives communes, galleries, oratoire, pour 

le service. As inscriç õ es do exterior: terrace, terrace sur le 

derrie[re] du logis, desserte de la terrasse au jardin

Fonte: baseado em Chastel e Guillaume (1994).

ESPAÇO 
MONOFUNCIONAL

ACESSO
PRINCIPAL

CIRCULAÇÃO 
VERTICAL

CIRCULAÇÃO 
HORIZONTAL

EIXO 
HIDRÁULICO

ESPAÇO 
MULTIFUNCIONAL

1 BANHEIRO - prives

2 COZINHA - cusine +  serrer la vesselle

3 SALA DE ESTUDO - estude

4 QUARTO - chambre

5 SALA - la grand salle

6 SALA  - salle commune

7 TERRAÇO - terrace

8 CABINE - cabinet

9 GALERIAS - galleries

10 QUARTO SERVIÇO - chambre pour serviteurs

ESTOCAGEM - garde-robe / garde-manger11

CAPELA - chapelle12

ÁREA DE SERVIÇO - pour le service13

1

4

5555 6

7

9

10

11

1213

3

1

2

2

4
7

8

9

11

11



1  Apartamentos: origens
31

trutores de Paris, e também de outros lugares mais 

distantes do mundo.   

1.7 O apartamento burguês

Associadas a esse novo modo de vida industria-

lizado, as reformas de Haussmann acabaram por 

consagrar o apartamento como modelo de habita-

ção a ser difundido. Sobre essa tipologia, Guerrand 

(1992, p. 326) escreve que a formatação do modelo 

de apartamento haussmanniano se iniciou com o 

estabelecimento de normas urbanísticas, que rela-

cionam a altura da cornija do edifício à largura 

da via. Ou seja: a altura máxima do prédio não 

poderia ultrapassar a largura da via. Haussmann 

inseriu ainda um outro limitador, que condicionava 

o número máximo de pavimentos a cinco.

Do ponto de vista urbanístico, as restrições 

dadas pelo plano e, naturalmente, a tendência do 

setor imobiliário em proceder à maior utilização 

possível do solo legaram aos boulevards parisien-

ses uma uniformização volumétrica baseada em 

cinco pavimentos. Do ponto de vista da forma, no 

entanto, os arquitetos esgotaram as receitas apren-

didas na Escola de Belas Artes na composição dos 

frontispícios, marcando um “embate” entre os adep-

tos do neoclássico e do neogótico (Fig. 1.8). À parte 

a discussão urbanística ou arquitetônica, o fato é 

que os apartamentos gerados a partir das reformas 

parisienses do século XIX eram “imóveis de aluguel 

proibitivo para quem não fosse bem abastado” 

(Guerrand, 1992, p. 326).

Observando a formatação dos espaços interio-

res, Tramontano (1998b) escreve que nos boulevards 

a configuração dos apartamentos inscreve -se no 

processo de evolução do espaço doméstico dos fran-

ceses ricos, herdando certas características dos hôtels 

renascentistas, constituindo uma versão reduzida dos 

palácios de períodos anteriores. A sucessão de espa-

ços representativos multiuso en enfilade, por exemplo, 

repetida nos hôtels, será abandonada nos projetos de 

apartamentos do século XIX, que possuíam cômodos 

funcionalmente estanques, ainda que, inicialmente, 

articulados entre si sem critérios muito claros. Esses 

espaços inovadores serão formulados por arqui-

tetos, em concordância com o esforço higienista 

oitocentista, as novas técnicas construtivas e os 

novos equipamentos para os espaços domésticos, 

influenciando a constituição de modelos locais em 

outros lugares do mundo ocidentalizado.

Ainda conforme Tramontano (1998b, p. 75), a 

burguesia faz da habitação a vitrine de seu êxito 

social, priorizando práticas sociais homogêneas e a 

ausência de trabalho manual. É a primeira a assimi-

lar as inovações em uso nos hôtels particuliers, junto 

com seus hábitos de receber. Assimilam dos hôtels 

a maneira de posicionar as aberturas das áreas de 

prestígio na face nobre do edifício – nos novos apar-

tamentos haussmannianos, elas se abrem para os 

boulevards, e seu tamanho e desenho são escolhidos 

de acordo com a composição da fachada. 

Outro fator em comum entre os hôtels é a setori-

zação da casa em áreas de prestígio, de intimidade e 

de rejeição. Essa setorização era aplicada horizontal-

mente nos apartamentos, à exceção dos quartos dos 

empregados, localizados sempre no último andar, 

sob o telhado (Guerrand, 1992, p. 330 apud Tramon-

tano, 1998b, p. 76). 

A esta estanqueidade de áreas soma -se o 

desejo de separação entre o interior-família-

-segurança e o exterior-estranho-perigoso: as 

janelas ganharão pesadas cortinas, as paredes 

serão revestidas com tecidos e pinturas artís-

ticas, e até os móveis serão recobertos por 

mantos, tapetes e passamanarias, no sentido 

de não deixar nuas as paredes, nem o assoa-

lho, nem os ladrilhos, como nas casas dos 

pobres. (Tramontano, 1998b, p. 76).

“Nos boulevards, a configuração dos aparta-
mentos inscreve -se no processo de evolução 
do espaço doméstico dos franceses ricos, 
herdando certas características dos hôtels 
renascentistas – constituindo uma versão redu-
zida dos palácios de períodos anteriores”



APARTAMENTO DA BELLE 
ÉPOQUE: TRANSPOSIÇÕES 

DO MODELO DE MORAR2
De um ponto de vista puramente elitista, as reformas urbanas europeias 

do século XIX tinham o intuito de sanear e embelezar as cidades por 

meio da monumentalidade de seus edifícios, do controle sociopolítico, 

do lazer e, entre outras, da melhoria das condições de circulação. A ação 

do barão Haussmann na cidade de Paris, entre 1853 e 1870, tornou-se o 

exemplo mais referenciado no cenário europeu, difundindo-se como o 

modelo por excelência da cidade moderna. A habitação foi, sem dúvida, 

intensamente atingida por esse conceito de modernidade, caracteri-

zando tipologias e maneiras de morar da época. Entretanto, foi durante 

as primeiras décadas do século XX que esse modelo de morar europeu, 

caracterizado pela tripartição dos espaços e pela monofuncionalidade e 

estanqueidade de seus cômodos, foi amplamente difundido, chegando 

a solo brasileiro. Este capítulo pretende analisar essa transposição de 

modelos de morar e suas implicações na produção de edifícios de apar-

tamentos na cidade de São Paulo. 

2.1 Um modelo a se propagar

“A habitação foi intensamente atingida pelo conceito de moder-
nidade, caracterizando tipologias e maneiras de morar da época”
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Aliança, Pacaembu, Alto de Pinheiros, entre outros. 

Esse tipo de zoneamento funcional e social inspirou 

uma série de incorporadores paulistanos que, anos 

mais tarde, foram formando uma mancha mais ou 

menos contínua de bairros semelhantes na região 

sudoeste da capital paulista (Wolff, 2001).

2.4 A casa colonial

Para maior compreensão dos avanços alcançados 

no ramo da habitação neste período é importante 

restabelecer alguns aspectos e características das 

feições da cidade de São Paulo até o final do século 

XIX. Durante todo o período colonial, a arquitetura 

residencial urbana estava baseada em lotes com 

características bastante definidas. Construídas 

no alinhamento das vias públicas e com paredes 

laterais sobre os limites do terreno, as habitações 

urbanas apresentavam uma grande uniformidade. 

O partido arquitetônico, as técnicas construtivas, a 

implantação e a organização interna eram padroni-

zados, fixados, em certos casos, nas Cartas Régias 

ou em posturas municipais (Reis Filho, 1970, p. 24).

Diante de um quadro habitacional bastante 

amplo no que diz respeito às variações quantita-

tivas dos cômodos, dispunha-se basicamente de 

dois modelos de casas coloniais urbanas paulistas. 

O primeiro era uma versão mais modesta, construída 

de terra socada e madeira, que apresentava planta 

em formato quadrado e era desprovida de corredo-

res de circulação. Nesse esquema espacial o próprio 

cômodo possuía as funções de alcova e sala, direta-

mente conectadas, e a cozinha localizava-se fora da 

edificação. O outro modelo era a chamada casa paulista 

colonial, também térrea, construída em taipa de pilão, 

que apresentava certa simplicidade em seu programa 

e era provida com iluminação natural apenas nos 

cômodos que davam para a rua e para os fundos do 

lote. Apresentava uma distribuição interna baseada 

no modo de vida colonial, no qual o trabalho escravo 

era abundante e recorrente. O único cômodo aberto 

aos visitantes diurnos era o salão, local onde as 

pessoas eram recebidas e vistas através das amplas 

janelas (Lemos, 1999a; Saia, 1978) (Fig. 2.12).

Ainda sobre a casa paulista colonial, nota-se que, 

voltadas para o salão, estavam dispostas as alcovas, 

locais de permanência noturna nos quais a luz nunca 

penetrava. Estes espaços sugeriam pouca ideia de 

privacidade, já que o acesso às demais alcovas era 

feito pela travessia delas próprias. Essa disposição 

também deixava claro o desejo de controle, já que 

para se chegar às alcovas das filhas, passava-se, 

obrigatoriamente, pelas alcovas dos pais (Lemos, 

1999b).

Ao final do corredor estava localizada a varanda 

ou sala de viver, cômodo de permanência mista 

onde se realizavam os trabalhos da casa, e que 

também era iluminado através de grandes janelas. 

Durante o dia, mulheres, crianças e escravos realiza-

vam diversas atividades e à noite todos conviviam, 

somando-se a presença do patrão e dos convidados 

mais íntimos, o que tornava a varanda um lugar de 

múltiplo uso. O professor Carlos Lemos a descre-

veu como local de estar, de reunião, de comer, de 

tertúlias à volta da mesa, de trabalho comunitário, 

área de distribuição das circulações (Lemos, 1999a, 

p. 24). Lemos ainda escreve que, mesmo sendo um 

local de passagem contínua e obrigatória – não só de 

pessoas, mas de animais destinados aos quintais, de 

compras do cotidiano, de potes de água retirada dos 

chafarizes, de lenha para os fogões etc. –,  a varanda 

era um espaço privado exatamente por localizar-se 

na área posterior da habitação.

A cozinha, ainda suja e malcheirosa, era um 

anexo do corpo da habitação ligado à varanda atra-

vés de uma porta. Espaço de uso diurno, na maioria 

dos casos a cozinha era frequentada somente pelos 

escravos que realizavam as atividades domésti-

cas. Segundo Lemos (1999a), era essa a justificativa 

de sua localização excluída do corpo da casa e da 

repulsa de seus proprietários em sua utilização. Há 

ainda a questão da produção de calor da cozinha em 

país quente, da tradição indígena de cozinhar no 

quintal, ao ar livre, da desvalorização da mulher nas 

sociedades machistas europeias e do desprezo pelo 

trabalho doméstico (Fig. 2.13).

O banheiro ainda era um cômodo inexistente 

nesse momento, passando a ser visível nessas 
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Fig. 2.25 (A) Fachada e (B) esquema gráfico 

das plantas do 1o e do 2o andar do edifício 

Antônio de Pádua Salles, em São Paulo. 

Arquiteto Samuel das Neves, meados de 1920

Fonte: acervo da FAU/USP.
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APARTAMENTO 
MODERNISTA: 

EXPERIMENTAÇÕES EM 
MEIO À PRODUÇÃO 

COMERCIAL

3
Durante o período que compreende as décadas de 1930 a 1960, o edifí-

cio de apartamentos teve a sua ascensão como uma modalidade de 

habitação paulistana, representando a modernidade de diversas 

formas em meio a uma miríade de acontecimentos urbanísticos, 

normativos, sociais e econômicos. Diferentes configurações e cenários 

caracterizaram esse momento, no qual tipologias e soluções projetuais 

foram experimentadas.

3.1 A verticalização como símbolo da metropolização 
de São Paulo

Desde o último quartel do século XIX, a cidade de São Paulo foi palco 

de diversas reformas e intervenções em seu tecido urbano visando sua 

“O arranha-céu”

“Imagem de progresso e avanço técnico”

“Nas décadas de 1930 e 1940, consolidava -se a 
fase rentista da verticalização”
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divisórias, a totalidade da casa assume rapidamente 

diferentes configurações em função do período em 

que está sendo usada: de dia a casa é uma grande 

sala, à noite é uma sucessão de “cabines de dormir” 

(Tramontano, 1993). Todas as divisões internas eram 

feitas com paredes pré-fabricadas e todos os móveis, 

à exceção das cadeiras e de uma ou outra mesa, eram 

embutidos – detalhe de destaque para a época. Os 

prédios da Weissenhof encerraram, de certo modo, 

uma fase particular da obra de Corbusier.

Os edifícios Columbus e Schiesser foram os 

primeiros de uma série de edifícios de apartamen-

tos projetados por Rino Levi para a cidade de São 

Paulo entre os anos de 1930 e 1960. Durante esses 

anos, vários arquitetos como Adolf Franz Heep, 

Álvaro Vital Brasil, Gregori Warchavchic, Eduardo 

Kneese de Mello, Oswaldo Arthur Bratke, Abelardo 

de Souza, Victor Reif, entre outros modernistas, 

atuaram de forma marcante no cenário arquitetô-

nico de São Paulo, além dos demais arquitetos que 

atuavam no mercado e não eram filiados única 

e exclusivamente aos preceitos modernistas e, 

assim, apresentavam uma linguagem arquitetônica 

variada. Jacques Pilon, o Escritório Técnico Ramos 

de Azevedo/Severo & Villares, Francisco Beck, cons-

trutoras, engenheiros, entre outros, cada um à sua 

Fig. 3.14 (A) Edifício de apartamentos na 

exposição de Weissenhof e (B) esquema 

gráfico da sua planta. Arquiteto Le 

Corbusier, 1927 

Fonte: (A) Blake (1966) e (B) baseado 

em Blake (1966).
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aponta que, analisando as tipologias da incorpora-

ção desenvolvidas nessa época, defende -se que os 

resultados arquitetônicos não eram dissociados da 

lógica da produção imobiliária, e que existia a arti-

culação entre produto e processo. Por essa ótica, 

percebe -se que determinados conceitos e pressu-

postos da Arquitetura Moderna foram empregados 

amplamente pelo mercado imobiliário.

3.4 Os anos 1940 e a fase embrionária 
da tipologia

A partir de 1939, “observa -se uma mudança nas 

características do processo de verticalização, que de 

predominantemente terciário passa a residencial e 

localiza -se principalmente fora da área central da 

cidade” (Somekh, 1997, p. 19). O início do processo 

de verticalização nas décadas de 1910, 1920 e 1930 é 

caracterizado por um fenômeno tipicamente central 

e predominantemente terciário. Paralelamente ao 

aumento da construção de edifícios de apartamen-

tos no cenário imobiliário paulistano, percebe -se, ao 

longo dos anos 1940, a consolidação da preferência 

por uma maneira de morar nas alturas. 

A banalização de preceitos puristas do movi-

mento moderno na cidade se traduziu, ao longo 

dos anos, pelo uso indiscriminado e aleatório de 

certos elementos que foram se tornando símbolo 

de modernidade. A união de um vocabulário plás-

tico modernista a um repertório espacial bastante 

simplificado nos interiores dos apartamentos, aliado 

a dutos de lixo, armários embutidos, água potável 

encanada e espaços monofuncionais reduzidos, 

com a presença de cômodos de empregados e entra-

das de serviços, chegou ao final da década de 1940 

representando a mais nova maneira de morar verti-

calizada. Quase a totalidade dos apartamentos dos 

anos 1940 continha banheira em pelo menos um dos 

banheiros, o que demonstra a importância desse 

equipamento para a comercialização das unidades 

na época (Somekh, 1997; Tramontano, 1998b).  

Os anos 1940 foram marcados por vários episó-

dios das mais variadas ordens, que influenciaram 

direta e indiretamente o espaço habitável verti-

cal. A disseminação de uma maneira de morar e 

de viver americanizada, difundida principalmente 

após o ano de 1945 com a vitória aliada na Segunda 

Guerra Mundial, propunha espaços como cozinhas 

e salas reduzidas em função do equipamento e da 

modernização dos materiais de construção e do 

mobiliário. Além disso, as legislações impostas pelo 

Estado nesse momento foram determinantes para o 

desenvolvimento posterior dessa modalidade habi-

tacional.

Até o ano de 1942, casas e apartamentos de 

São Paulo constituíam uma forma de rentabilidade 

e investimento bastante segura. De fato, desde a 

segunda metade do século XIX o investidor obtinha, 

com o imóvel de aluguel, uma renda mensal e uma 

excepcional valorização imobiliária ocasionada pela 

expansão da cidade, o que transformava a proprie-

dade imobiliária, ao mesmo tempo, em reserva 

de valor e fonte de renda. Segundo Bonduki (1998, 

p. 218), isso fez com que São Paulo chegasse ao ano 

de 1940 com 70% dos domicílios alugados, mesmo 

numa época em que já se difundiam outras formas 

de moradia, como os loteamentos periféricos, onde 

os mais pobres podiam adquirir um lote e edificar 

sua casa.

Com uma visão basicamente focalizada na renta-

bilidade, o proprietário-rentista foi utilizando ao 

longo dos anos todos os recursos possíveis para a 

majoração de seus lucros. Vimos na cena paulistana 

das décadas de 1920, 1930 e início de 1940 uma 

profusão de edifícios de apartamentos dos mais 

variados estilos e dimensões, em que se eviden-

ciava, na maioria dos casos, o aproveitamento total 

das áreas construídas permitidas. Eram oferecidos 

apartamentos de um, dois ou três dormitórios no 

mesmo edifício, amplos ou menores, bem aceitos 

pela população trabalhadora que não parava de 

chegar à cidade. A demanda era maior do que a 

oferta, o que facilitava muito o trabalho do proprie-

tário-rentista, que não necessitava de muito esforço 

para alugar seu imóvel. Essa discrepância entre 

demanda e oferta fez com que houvesse também 

abusos em relação aos preços de aluguéis. Principal-
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“Coabitam em um mesmo espaço, distintas 
classes sociais”

“Esferas pública e privada”

Fig. 3.35 (A) Unité d´Habitation de Marseille 

e (B) esquema gráfico da sua planta-tipo. 

Arquiteto Le Corbusier, 1947-1952 

Fonte: (A) Boesiger (1971) e (B) baseado em 

Boesiger (1971).
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aponta, parecem não ter sido incorporadas nos proje-

tos modernos seguintes. Questões aqui preconizadas 

sobre o trabalho em domicílio ou o culto ao corpo 

tiveram que esperar pelo menos 40 anos para serem 

inclusas nas agendas de pesquisadores, promotores e 

arquitetos como questões relevantes.

3.5 A cidade ideal: São Paulo nos anos 
1950 e 1960

Conforme o slogan “50 anos em 5” criado por Jusce-

lino Kubitschek sobre o ritmo desenvolvimentista 

que pretendia impor ao país, a cidade de São Paulo 

coloca a modernização como prioridade (Fig. 3.36). 

Já bastante industrializada, inserida em uma econo-

mia capitalista e vivenciando ares de modernidade, 

São Paulo constituiria um projeto no qual a cidade 

era pensada e representada para e por seus habi-

tantes como adequada ao seu tempo, detentora de 

códigos de modernidade e progresso (Krebs, 2000). 

Uma das maiores cidades do mundo de então e 

principal metrópole industrial latino-americana, São 

Paulo chegou a ter aproximadamente 2,75 milhões 

de habitantes em seu quarto centenário (IBGE, 1950). 

Conhecida como a cidade que mais cresce no mundo, o 

principal símbolo de sua modernidade, sem dúvida, 

era o ritmo frenético de suas construções e de seu 

crescimento urbano. 

As casas e as ruas dos tempos antigos não conse-

guem deter o vertiginoso ritmo progressista de 

São Paulo. Ao mesmo tempo em que no centro 

urbano a necessidade de espaço é satisfeita à 

custa de demolições, a cidade alarga cada vez 

mais o seu perímetro. Onde a poucos anos atrás 

existiam campos abertos e inóspitos, surgiram 

novas indústrias e núcleos  residenciais moder-

nos. Casas com apenas metade de existência 

útil caem implacavelmente sob a ação demoli-

dora da picareta, toda vez que assim o exija a 

marcha triunfante dos arranha-céus. A cidade 

se expande em altura e área, modifi cando-lhe 

cada nova edifi cação a fi sionomia geral. (Revis-

ta Isto é, 1951, p. 3).

Com a consolidação de uma cultura metropo-

litana, as classes sociais envolvidas no processo 

de desenvolvimento urbano – burguesia indus-

trial, proletariado, classe média – assimilam novas 

formas de cotidiano, de pensar e de se comportar. 

Esses novos modos de vida implicam a presença de 

espaços diferenciados no meio urbano. “Para que 

a metrópole se consolidasse, era necessário criar 

também um aparato cultural que fi zesse de São 

Paulo uma metrópole que, além de afl uente, fosse 

também ilustrada” (Meyer, 1991, p. 35).

Nesse sentido, houve uma valorização de equi-

pamentos culturais, como no caso do Museu de Arte 

de São Paulo (Masp) e do Museu de Arte Moderna 

(MAM) recém-inaugurados, além da abertura de 

salas de cinema que confi guraram, nessa época, a 

cinelândia paulistana. Além disso, a inauguração da 

TV Tupi em 1950 marcou o início da ascensão dos 

grandes veículos de comunicação de massas. A vida 

cotidiana vinha se modifi cando intensamente ao 

Fig. 3.36 A atriz Odete Lara em Brasí lia, 

o mais acabado monumento da moderna 

arquitetura brasileira. Movimentos 

como a Bossa Nova e o Cinema Novo 

revigoravam o ambiente cultural, 1960

Fonte: Novais e Mello (1998).
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Se o edifício de apartamento figurou até os anos 1960 como um dos 

exemplos da modernidade, foi a partir dos anos 1970 que ele se conso-

lidou como uma modalidade efetiva de habitação no cenário da cidade, 

que não parava de crescer. A cidade de São Paulo, durante as décadas 

de 1970 até 1990, foi palco de uma profusão de tipos e padrões de apar-

tamentos, desde os mais caros aos mais baratos, que procuravam se 

acomodar às novas demandas mercadológicas, normas urbanísticas e 

econômicas, além de às transformações sociais e culturais profundas 

que influenciaram significativamente as formas de morar. Entretanto, 

observamos, nesse período, o estabelecimento de tipologias padro-

nizadas de morar em alturas, que variavam conforme o tamanho do 

bolso de seus compradores e notadamente se inspiravam nos modelos 

tradicionais oitocentistas burgueses. 

4.1 A década do milagre econômico

Foi nos governos militares do Marechal Costa e Silva (1967-1969) e 

do General Garrastazu Médici (1969-1974) que se configurou o que os 

economistas chamaram de “milagre brasileiro”, período de cresci-

mento econômico expressivo. Nesse período, boa parte das cidades 

brasileiras contou com uma transformação física e social nunca antes 

observada na história do Brasil. Na construção civil, esses números se 
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das mais diversas soluções e áreas, passa a ser 

visível a tipologia marcada por: acesso único à 

unidade, sala de dois pequenos ambientes, cozinha, 

área de serviço, banheiro de serviço, dois ou três 

dormitórios e banheiro social (Figs. 4.9 e 4.10). As 

possíveis variações poderiam incluir a entrada de 

serviço pela cozinha, de cômodos de empregados e 

ainda uma suíte. 

Os apartamentos de três dormitórios, com menor 

incidência, podiam contar com a presença de um 

dormitório dotado de duas portas, uma orientada 

para a área de serviço e outra para o corredor de 

distribuição dos dormitórios (Figs. 4.11 e 4.12). Isso 

indica a possibilidade dupla de uso: dormitório de 

empregada ou dormitório da família. Seria o dormi-

tório reversível, já aparecendo nos apartamentos 

dos anos 1970, e que se tornaria bastante recorrente 

na década de 1980. Nota-se que o reversível se situa 

entre duas áreas (íntima e de serviços), permitindo o 

aumento de área de uma ou outra ou a comunicação 

entre elas. 

Nessa década, houve um considerável incre-

mento na produção de mobiliários padronizados 

destinados à classe média. Jogos completos de 

sala, quarto e cozinha eram vendidos em grandes 

lojas como Ultralar, Paschoal Bianco, entre outras. 

Esses mobiliários eram produzidos por algumas 

fábricas que, atentas à ascensão dessa tipologia 

mínima de morar, passaram a não só oferecer mobi-

liários de dimensões apropriadas a tais espaços, 

como também a contextualizá-los em um layout 

“Seria o dormitório reversível, já aparecendo 
nos apartamentos dos anos 1970”

Fig. 4.9 Esquema gráfico da planta-tipo do edifício Jardim 

Grajaú, na rua Miguel Teles Jr. Sem identificação do autor, 1971

Fonte: baseado em Jornal Folha de S.Paulo, 16/7/1971.
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Fig. 4.14 (A) Edifício Guaimbê, na rua 

Haddock Lobo, e (B) esquema gráfico da 

sua planta-tipo. Arquiteto Paulo Mendes da 

Rocha, 1964 

Fonte: (A) cortesia de Leonardo Finotti e (B) 

baseado em Revista Acrópole, n. 343.
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Em face da especulação imobiliária de que tais 

apartamentos eram alvos, a arquitetura dos edifícios 

altos parece ter se resumido ao atendimento de 

demandas estruturais das classes de renda mais 

alta, que podem ser sintetizadas em questões de 

segurança, lazer e de certa estética decorativa de seus 

espaços. Nenhuma discussão acerca da pertinência 

do desenho dos espaços de morar foi lançada, 

nem pelos arquitetos ditos comerciais, nem pelos 

empreendedores imobiliários. Apesar de assinadas 

por arquitetos famosos, essas obras se inserem num 

mar de edifi cações comuns na metrópole paulistana.

4.5 A década do terceiro reversível

Na década de 1980, a cidade de São Paulo e a maioria 

das cidades grandes brasileiras viram consolidar-se 

um quadro bastante defi nido das tipologias básicas 

de apartamentos disponíveis no mercado imobiliá-

rio. A diversidade de áreas das unidades ainda era 

grande. Já os programas e as soluções projetuais 

seguiam, na maioria dos casos, basicamente quatro 

confi gurações: 

I. apartamentos de um dormitório ou tipo 

kitchenettes;

II. apartamentos de dois e três dormitórios 

menores – que apresentavam um modelo 

reduzido de sala, cozinha, área de serviço, 

dormitório de empregada (ou não), banheiro 

e dormitórios;

III. apartamentos de dois e três dormitórios 

maiores – com o mesmo programa dos meno-

res, entretanto, com a presença da suíte, copa 

e, principalmente, salas com áreas mais 

generosas; 

IV. apartamentos de quatro ou mais dormitórios 

– com o programa amplo.

“Em face da especulação imobiliária de que tais 
apartamentos eram alvos, a arquitetura dos 
edifícios altos parece ter se resumido ao atendi-
mento de demandas estruturais das classes de 
renda mais alta”

Fig. 4.18 (A) Edifício Tomie Ohtake, em 

São Paulo

Fonte: (A) ilustração de Marina Almeida, 

baseada em Farias et al. (1994).

A
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bastava que os edifícios de apartamentos fossem 

dotados de variada gama de equipamentos coleti-

vos, tornava-se importante explicitar de que forma 

estes poderiam influir no status social dos morado-

res. Itens essenciais para se viver bem passaram 

a ser enfatizados na maioria dos lançamentos de 

apartamentos da cidade de São Paulo. Entre os mais 

comuns está a presença de áreas verdes, agora como 

uma opção de lazer, desenhada por paisagistas 

conhecidos. Uma vida supostamente mais agradável 

e mais próxima da natureza passou a ser oferecida 

através da implantação de plantas frutíferas em 

meio a gazebos, viveiros de pássaros, quiosques 

para permanência e recreação infantil. Essa opção 

foi bastante utilizada pelos conceptores de edifí-

cios de apartamentos, já que custava muito pouco 

dotar as áreas externas de tais empreendimentos de 

jardins e o preço final do condomínio era reduzido 

em função do baixo custo de manutenção das áreas, 

se comparado com, por exemplo, as piscinas. Resul-

tados expressivos foram obtidos nas vendas desses 

empreendimentos, já que ofereciam a uma popu-

lação carente de espaços verdes e estressada pelo 

contato diário com os entraves da cidade grande 

a imagem de um pequeno paraíso particular. Vale 

notar que as piscinas continuarão a existir durante 

as próximas décadas e se constituirão como itens 

de valorização. Entretanto, observa-se, com alguma 

frequência, a adoção da piscina de única raia, mais 

barata, sublinhando seu caráter prioritariamente 

vinculado ao exercício físico.

Nos anos 1990, ganharam força os chamados 

condomínios verticais que ofereciam, além das 

áreas verdes e sistemas de segurança, uma gama 

infindável de equipamentos de uso coletivo. Segundo 

matéria do Jornal Folha de S.Paulo (1994), os lança-

mentos valorizavam instalações de lazer, como salas 

de ginástica, quadras e ciclovias, que deixavam de 

ser atrativos exclusivos dos condomínios de alto 

padrão. Inúmeros empreendimentos desse porte 

foram lançados nesses anos em diferentes áreas da 

cidade, destinando-se, na maioria dos casos, a uma 

classe média que não dispunha de condições econô-

micas para frequentar clubes e restaurantes, e que 

via nessa opção de moradia o conforto, a segurança 

e o lazer a preços reduzidos.

4.8 Novas configurações de 
apartamentos para novos  
perfis familiares

No caso da Região Metropolitana de São Paulo, 12,6% 

da população moravam em apartamentos no ano de 

1994, número que aumentou para 17,9% em 1998 (São 

Paulo, 1999, p. 49). As razões para tal aumento podem 

ser inúmeras. Algumas delas podem estar associa-

das à localização privilegiada – no caso de São Paulo, 

onde a maioria dos edifícios de apartamentos estão 

situados em áreas centrais ou circunvizinhas –, à 

imagem de local seguro, enfatizada pelo mercado 

imobiliário, e ao custo acessível a um número maior 

de consumidores. 

Dentro desse cenário de progresso e sucesso da 

modalidade habitacional “apartamento”, variações 

foram se delineando, no sentido de ampliar a viabi-

lidade e a lucratividade do negócio imobiliário. Foi 

no final da década de 1990 que as empresas imobi-

liárias paulistanas começaram a contar, de forma 

mais efetiva, com o apoio de profissionais da área de 

propaganda e marketing, que pareciam estar atentos 

às necessidades dos usuários.

Nesse período, já eram significativas as 

mudanças na estrutura e na composição familiar da 

sociedade brasileira, o que alterava diretamente a 

relação entre os moradores e as suas moradias.

Sobre essas mudanças demográficas, é impor-

tante lembrar que elas aconteceram de forma 

gradual ao longo do século XX, porém foi a partir 

do final dos anos 1960, em grande parte do mundo 

ocidentalizado, que novos perfis familiares passa-

“Nesse período já eram significativas as mudan-
ças na estrutura e na composição familiar da 
sociedade brasileira, o que alterava diretamente 
a relação entre os moradores e as suas mora-
dias”





DEPOIS DO TIPO: 
AINDA APARTAMENTO 

CONTEMPORÂNEO?5
Durante a primeira década do século XXI, com um quadro tipológico 

bastante consolidado, o edifício de apartamentos navegou em mares 

favoráveis. Com um mercado imobiliário bastante aquecido, o número 

de lançamentos na cidade de São Paulo superou algumas marcas de 

até então. De um lado, aparecem os programas governamentais, que 

ampliaram a demanda por moradia. De outro lado, encontra -se a socie-

dade, potencial compradora, com seus modos de viver e padrões sociais 

já bastante transformados, sedentos por morar bem. Salvo algumas 

exceções, em resposta a esse processo, o mercado repetiu a fórmula de 

morar nas alturas, já conhecida em décadas passadas: apartamentos 

menores com os mesmos programas de sempre, alicerçados pela 

publicidade, que tentava vender soluções para a vida contemporânea, 

principalmente por meio da presença de equipamentos coletivos nos 

edifícios.

5.1 Produto imobiliário ∞ novas possibilidades 
programáticas

No início da década de 2000, o quadro geral dos apartamentos cons-

truídos na cidade de São Paulo não se alterou muito. Em meio a uma 

diversidade cada vez maior de perfis de grupos domésticos e das alte-

rações cada vez mais múltiplas de seus modos de vida, os conceptores 
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aumentou de 12,3% para 14,9%, já o número de pais 

morando apenas com filhos se manteve bem menor, 

de 1,6% para 1,9% (Ipea, 2015). Tal crescimento é 

justificado por Goldani (2002), quando revela que as 

famílias brasileiras vivenciam uma maior diversi-

dade de arranjos, novas tecnologias reprodutivas, 

um aumento de mulheres na força de trabalho, 

elevadas taxas de divórcio etc. 

Outros perfis demográficos também contribuem 

para o aumento no número de famílias monopa-

rentais – em número menor, os casos de viuvez, 

predominantemente relacionado às mulheres, e o 

crescente número de mães solteiras, que também 

pode estar refletindo uma nova postura da mulher 

com relação à reprodução e à estrutura familiar. 

A monoparentalidade, independente do lugar de sua 

manifestação, vem, em geral, atrelada a uma queda 

do poder aquisitivo dessas famílias, ou mesmo a uma 

situação de pobreza. Em função de características 

bastante específicas, esse arranjo familiar se apre-

senta na grande maioria dos casos com renda menor 

e maior número de dependentes, convertendo -se na 

mais vulnerável de todas as tipologias familiares no 

Brasil (Garcia; Rodarte; Costa, 2004). 

5.3 Novos padrões de renda e consumo

Junto a esses processos contínuos e aparentemente 

irreversíveis de alterações demográficas e socio-

culturais, novos padrões de renda e consumo se 

delinearam, notadamente no início do século XXI.

Leone, Maia e Baltar (2010) indicam que vivemos 

uma realidade brasileira na qual a família e as rela-

ções entre seus membros são temas debatidos pela 

Psicologia e compreendidos como construções sociais 

que se processam em campos sociais, caracterizados 

por relações de afeto e de poder, estabelecidas a partir 

de vínculos genéticos e/ou de convívio. Mesmo com 

papéis tradicionalmente transformados, a família 

continua sendo considerada

[...] a esfera responsável pela qualidade de vida 

de seus membros e nela são tomadas uma série 

de decisões relativas à moradia, alimentação, 

educação, tratamento de saúde, consumo em 

geral e, sobretudo, em relação a participação 

na atividade econômica de seus membros, a 

qual define a principal fonte de renda para a 

grande maioria das famílias. (Leone; Maia; 

Baltar, 2010, p. 60). 

Segundo o IBGE (2010a), o papel da família na 

reprodução da sociedade é reconhecidamente muito 

significativo – é nas famílias que a renda é reunida 

para organizar um orçamento comum que satis-

faça as necessidades de cada membro e são esses 

proventos que, basicamente, definem as possibilida-

des de aquisição de bens e serviços. 

Observando os dados no Brasil, notou -se que em 

2014 ainda era grande (19,7%) a quantidade de arran-

jos familiares com renda per capita de até ½ salário 

mínimo (IBGE, 2014). Entretanto, devemos reconhecer 

que esse número diminuiu devido às condições 

econômicas do Brasil observadas no início de século 

XXI, mudando o cenário das desigualdades de renda, 

uma vez que, segundo o PNAD de 2009 (IBGE, 2009b), 

22,9% da população possuía renda per capita de até ½ 

salário mínimo. A expansão, a partir dos anos 2010, 

de programas de transferência de renda focalizados 

na população mais pobre, como o Bolsa Família, o 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência 

Social (BPC-LOAS), entre outros de âmbitos estadual e 

municipal, contribuiu para uma redistribuição 

interna entre as diversas partes componentes do 

rendimento familiar total (IBGE, 2010a).

Durante a década de 2000, pôde -se notar um 

significativo aumento no quesito posse de alguns 

bens, além da existência de serviços de energia 

elétrica, telefonia e internet nos domicílios brasilei-

ros – em 2009, 49,1% dos domicílios possuía telefone 

“Durante a década de 2000, pôde -se notar 
um significativo aumento no quesito posse de 
alguns bens, além da existência de serviços de 
energia elétrica, telefonia e internet nos domicí-
lios brasileiros”
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sinergia entre o mercado e as atuais demandas da 

sociedade. Entretanto, tais atitudes não foram acom-

panhadas de reestruturações significativas no 

projeto arquitetônico, notadamente em sua organi-

zação espacial. Essas respostas se mostraram 

relativamente tímidas ante a diversidade de grupos 

domésticos percebidos no início do século XXI, prin-

cipalmente aqueles que incluíam o idoso e/ou 

pessoas com dificuldades especiais.

“As respostas projetuais se mostraram relati-
vamente tímidas ante a diversidade de grupos 
domésticos percebidos no início do século XXI”

Porém, as cidades grandes e médias brasileiras 

não têm sido construídas por esses parcos exem-

plos de grandes apartamentos, reservados para os 

que mais podem. Nesse sentido, cabe um exame 

mais detalhado sobre a produção de apartamentos 

menores, destinados à classe média da sociedade. 

Assim, nos chama atenção a oscilação da produção 

de apartamentos de um e dois dormitórios de área 

com menos de 45 m2 na cidade de São Paulo, que foi 

de 7,6% em 2009 para 37,78% em 2015, tendo quedas 

significativas nos anos de 2011 e 2013, atingindo 

9,1% e 14,79%, respectivamente (Tab. 5.3). Seguindo 

Fig. 5.11 Esquema gráfico da planta-tipo 

do edifício Romanée, na Vila Romana. 

Paulo Mauro, 2015

Fonte: baseado em Paulo Mauro 

Construtora (<http://www.paulomauro.

com.br/romanee>). 

0 m 2 m 3 m1 m

1

8

2

4

4

4

3

5

5

5

5 6

7

ESPAÇO

MONOFUNCIONAL

ESPAÇO

MULTIFUNCIONAL  

ACESSO

PRINCI PAL

CIRCULAÇÃO 

VERTICAL

CIRCULAÇÃO 

HORIZONTAL

EIXO

HIDRÁULICO

EIXO

ESTOCAGEM

ÁREA DE SERVIÇO
VARANDA GOURMET

SALA DE ESTAR/SALA DE JANTAR/

ESCRITÓRIO

SUÍTE 

HALL

BANHEIRO

LAVABO

COZINHA

1

2

3

4

5

6

7

8



morar em apartamento

244

0
m

2
m

3
m

1
m

B
A

N
H

EI
R

O

C
O

ZI
N

H
A

S
A

LA
 D

E 
ES

TA
R

/

S
A

LA
 D

E 
JA

N
TA

R

D
O

R
M

IT
Ó

R
IO

 

Á
R

EA
 D

E 
S

ER
V

IÇ
O

S
U

ÍT
E

1 2 3 4 5 6

V
A

R
A

N
D

A
7

ES
P

A
Ç

O

M
O

N
O

FU
N

C
IO

N
A

L 

ES
P

A
Ç

O

M
U

LT
IF

U
N

C
IO

N
A

L 

A
C

ES
S

O

P
R

IN
C

IP
A

L

EI
X

O

H
ID

R
Á

U
LI

C
O

EI
X

O

ES
TO

C
A

G
EM

1

2

3

4

5

6
6

7
7

Fi
g.

 5
.2

1 
Ed

ifí
ci

o 
Sã

o 
Pa

ul
o 

Fa
sh

io
n 

H
al

l, 
na

 V
ila

 

M
ad

al
en

a:
 (

A
) 

es
qu

em
a 

gr
áf

ic
o 

da
 p

la
nt

a 
– 

pr
op

os
ta

 

de
 a

pa
rt

am
en

to
 e

la
bo

ra
da

 

pe
lo

 e
st

ili
st

a 
M

ar
ce

lo
 S

om
m

er
 

e 
(B

) 
la

yo
ut

  d
o 

ap
ar

ta
m

en
to

 

di
sp

on
ív

el
 e

m
 m

at
er

ia
l d

e 

di
vu

lg
aç

ão
 p

ub
lic

it
ár

ia
. 

A
by

ar
a,

 2
00

2

Fo
nt

e:
 b

as
ea

do
 e

m
 

P
la

ne
ta

 Im
óv

ei
s 

(<
w

w
w

.

pl
an

et
ai

m
ov

ei
s.

co
m

>)
.

B

A



249
5  Depois do tipo: ainda apartamento contemporâneo?

O requinte e a quantidade desses serviços coleti-

vos se relacionavam, diretamente, como sempre, ao 

tamanho do bolso do morador. Acompanhando o 

fenômeno da propagação dos condomínios-clube, 

originalmente da década de 1990 e com forte atua-

ção no mercado atual, a listagem de equipamentos 

de uso coletivo dos empreendimentos verticais 

lançados nos anos 2000 parecia não terminar 

(Figs. 5.30 e 5.31). A ênfase no estilo de viver dada 

aos empreendimentos destacava o papel e o valor 

comercial da presença de tais equipamentos nos 

edifícios. Uma gama ampla de equipamentos de uso 

coletivo parecia assegurar a viabilidade econômica 

dos empreendimentos, já que as unidades conti-

nuam apresentando os mesmos padrões espaciais 

de sempre. Essa ilusão de poder usufruir de tudo que 

lhe era oferecido e, portanto, ter acesso a uma vida 

melhor acabava favorecendo a decisão da compra do 

imóvel. 

A presença desses novos equipamentos no 

espaço habitacional sugeria o suprimento de algu-

mas demandas típicas da metrópole contemporânea. 

Uma delas pode estar associada à importância que o 

uso do tempo passou a ter na vida das pessoas, daí 

a crescente oferta de empreendimentos dotados de 

serviços típicos de hotelaria, como o long stay, um 

“A ênfase no estilo de viver dada aos empreen-
dimentos destacava o papel e o valor comercial 
da presença de tais equipamentos nos edifícios”

Fig. 5.26 Edifício New Way, na rua 

do Glicério, no centro. Peças gráficas 

publicitárias: (A) salão de games e 

(B) piscina adulto noturna. Tegra, 

Candusso Arquitetos Associados, 2015

Fonte: Brookfield (<http://br.brookfield.

com/Empreendimento/Interna/SP/

apartamento-residencial-centro-new-

way>).
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GLOSSÁRIO?
agentes do mercado imobiliário Arquitetos e urbanistas, incorporadores, vendedores, construtores e profissionais da área 

de Marketing.

ambiente Considerado por Bechtel (1997) como tudo o que nos rodeia. Moser e Weiss (2003) partem 
da definição de ambiente como o quadro de vida do indivíduo, algo que “rodeia, envolve, 
engole” (Ittelson, 1973).

ambiente construído Todo o ambiente erigido, moldado ou adaptado pelo homem. São os artefatos humanos 
ou estruturas físicas realizadas pelo homem (Ornstein; Bruna; Roméro, 1995).

apartamento-tipo Diz-se da unidade padrão de determinado edifício, o que exclui apartamento de cobertura, 
geralmente com área e características diferenciadas do apartamento-tipo (Figueiredo, 
2005).

apartamento de cobertura Apartamento do último andar de um edifício, construído sob a laje de cobertura 
(Figueiredo, 2005).

apartamento duplex Apartamento com dois pavimentos (Figueiredo, 2005).

área comum Área compartilhada por todos proprietários das unidades autônomas de um condomínio 
(Figueiredo, 2005).

área de construção Soma das áreas, incluindo paredes e pisos, cobertos ou não, de todos os pavimentos de 
uma edificação (Figueiredo, 2005).

área edificada Área total coberta de uma edificação. São excluídas apenas áreas de poços, vazios e 
algumas saliências (abas e marquises), com exceção da área do poço do elevador (ou de 
qualquer equipamento mecânico de transporte vertical), que deverá ser considerada no 
cálculo da área edificada de um único andar (Figueiredo, 2005).

área privativa Área de um imóvel de uso privativo e exclusivo de seu proprietário ou morador, delimitada 
pela superfície externa das paredes (Figueiredo, 2005).

área total Somatória da área privativa da unidade autônoma com a área comum de divisão 
proporcional entre os condôminos (Figueiredo, 2005).


