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RESUMO

A pesquisa que vem sendo realizada busca compreender e fazer um registro das casas unifamiliares modernas encontradas em Ribeirão Preto, 
construídas a partir da década de 1950. Essa pesquisa justifica-se pelos escassos estudos realizados sobre o tema, muito embora se trate de um 
importante momento histórico, no qual a cidade transforma sua paisagem eclética, nela imprimindo o vocabulário moderno das estruturas de 
concreto e grandes panos de vidro. A metodologia da pesquisa consistiu na identificação das casas modernas situadas em bairros adjacentes ao 
centro, dentre os quais foram selecionados 15 exemplares para estudar e discutir características morfológicas, materiais e programáticas. Na 
década de 50, em Ribeirão Preto, houve a procura, por uma população elitizada, de um bairro com características estritamente residenciais, já 
que o centro se encontrava em processo de especulação imobiliária. As residências construídas nesses novos bairros, nos arredores do centro, 
eram projetadas com uma nova linguagem arquitetônica, trazida pelos arquitetos e engenheiros vindos de São Paulo, onde a arquitetura moderna 
já havia dado as caras há vinte anos. As características mais marcantes que se revelam nesses projetos foram os cômodos simétricos e retilíneos, 
as grandes janelas com caixilhos metálicos, o acabamento das paredes externas em pedra e os jardins privativos. No programa notamos uma 
incorporação dos hábitos interioranos, com a inclusão do fogão a lenha e por vezes até galinheiro. A televisão, agora comum em muitos lares, fez 
o programa residencial se adaptar, reservando uma sala para o seu uso e recepção de convidados. Apesar do conceito corbusiano de máquina de 
morar ter sido disseminado como modelo ideal da habitação do século XX, o que percebe-se no Brasil, sobretudo no interior, é que houve sim 
influências do modernismo europeu, permanecendo, contudo, muitos aspectos organizacionais da casa brasileira tradicional, tripartida. Os 
resultados obtidos até agora apontam uma grande diferença entre as ideias europeias e o modelo brasileiro no que tange à sua adaptação. 
Primeiramente, a questão climática tornou substancial a criação de artifícios para controle da insolação. No período colonial, essa função cabia 
aos muxarabis, de origem árabe, trazidos pelos portugueses. Na década de 1920, nas viagens empreendidas às cidades coloniais mineiras, Lúcio 
Costa e sua equipe do SPHAN redescobrem as janelas-muxarabis, presentes em muitos projetos residenciais do arquiteto. Imbuídos do discurso 
moderno, esses elementos foram substituídos pelos brises-soleil, que marcaram a estética dessa arquitetura de meados de século. Havia ainda o 
abismo social existente no Brasil, agravado pelo desenvolvimento desigual entre capitais e interior. Mesmo com a chegada da ferrovia, no final do 
século XIX, os profissionais arquitetos eram escassos na região de Ribeirão Preto, de modo que muitas das residências levantadas pertencem a um 
grupo restrito de nomes, alguns inclusive, engenheiros. É ainda importante ressaltar que a arquitetura moderna brasileira amparou-se no discurso 
da construção da identidade nacional, enquanto que na Europa ela foi motivada sobretudo pela urgente reconstrução das cidades no pós-guerra. 
A habitação de massas torna-se uma preocupação de arquitetos como Affonso Eduardo Reidy e Vilanova Artigas, mas também afirma a 
identidade e a modernidade nacionais, cuja estética seria assimilada nas casas da elite erguidas no interior paulista. A elite historicamente 
enriquecida pela economia do café e, posteriormente, pelas atividades comerciais e industriais, ditava as novas formas do habitar moderno, 
verificadas a partir desta amostra referente à cidade de Ribeirão Preto. A pesquisa, ainda não concluída, buscará enriquecer a documentação 
desses exemplares históricos e esboçar as transformações da casa ribeirão-pretana ao longo dos anos.
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