
Nesta edição especial, reunimos os textos das 
colunas sobre os projetos de residências em 

Ribeirão Preto que marcaram uma nova fase da 
construção civil na cidade no século XX
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As obras de construção, sejam térreas ou verticais, 
são como pegadas no tempo. Contam histórias sobre 

pessoas, hábitos, culturas, comportamentos e 
tecnologias. Como tudo isso é mutável, mudam também os 
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Residência Costa Couto, a “Casa das Paineiras”, projeto de 1959 dos 
arquitetos Ijair Cunha e Cássio Pinheiro Gonçalves. A casa foi demolida 
em 1976, e em seu lugar foi construída uma torre residencial. 
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A Casa das Paineiras é o marco 
da produção modernista em Ribeirão 
Preto. Foi projetada pelos arquitetos 
que inseriram esse tipo de construção 
na cidade, com projetos funcionais, 
livres de adornos e que integravam a 
construção ao passeio público e ao 
paisagismo. O projeto é de 1959 e a 
casa foi demolida em 1976. Em seu 
lugar foi erguida uma torre residencial.

“Construída na ponta de 
uma quadra, sobre um 
terreno triangular e 
de topografia bastante 
acidentada, onde existiam 
quatro paineiras que foram 
cuidadosamente preservadas 
e envolvidas pela 
construção. A implantação, 
resolvida com a intenção 
de privilegiar os visuais, 
e aproveitar ao máximo 
as características 
naturais do terreno, 
resolvesse a partir de  
uma organização radial 
de cujo centro partem 
três blocos resolvidos em 
três níveis diferentes: o 
bloco de serviço paralelo 
à rua, a área íntima 
perpendicular a esta, e a 
área social cuja extensão 
é resolvida através de 
lajes que envolvem o 
estar e que “abraçam” as 
quatro paineiras. (...) 
Considerada um dos marcos 
da arquitetura moderna 
na cidade, a Casa das 
Paineiras foi reconhecida 
como um exemplo de respeito 
às condições do lugar”

Rita Fantini, arquiteta, na dissertação 
de mestrado Residências em Ribeirão 
Preto (1955 a 1980): discussão sobre 

uma produção moderna através de 
uma perspectiva urbana, de Fernando 

Gobbo

Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do 
Planejamento de Ribeirão Preto referente à Residência Costa Couto.

A
ce

rv
o 

da
 a

rq
ui

te
ta

 M
ar

ta
 C

un
ha



8

  arquiteturamoderna1922

1923

1928

1940

1950 
e 

1952
Nos anos seguintes, o desembarque em Ribeirão Preto de dois jovens arquitetos, 

Ijair Cunha e Cássio Pinheiro Gonçalves, e de Manoel Soutello, graduado 
engenheiro-arquiteto em 1939, é um marco na história da construção civil da cidade.

Durante todo o ano de 2021, a Painel compartilhou obras modernistas 
projetadas por profissionais da Engenharia e da Arquitetura com o intuito de 
exibir a produção local e valorizar esse patrimônio. Neste caderno especial estão 
reunidas todas as publicações daquelas edições acrescidas de alguns detalhes.

Semana de Arte Moderna

Gregori Warchavchik chega ao Brasil.

Em 1927 ele projeta a casa 
que foi construída em 1928 e é 
considerada a primeira obra de 
arquitetura moderna do país, a Casa 
Modernista da Rua Santa Cruz.

O ensino de Arquitetura é 
desvinculado da Engenharia.

A Faculdade Mackenzie 
gradua os primeiros arquitetos 
do estado de São Paulo.

“Quando eu cheguei 
aqui, o comércio 

era só no centro da 
cidade, Praça XV, 
para cima era só 

bairro residencial. 
Conforme o comércio 

foi subindo 
para o lado da 
Avenida Nove de 
Julho, os bairros 

residenciais 
também. Foi 

quando em 1950 
deu o ‘rush’ de 
continuação da 
Avenida Nove de 
Julho, com a 

construção de casas 
tomando conta da 
avenida, surgindo 
o loteamento do 

bairro Sumaré, que 
já começou a ser um 
bairro residencial 

bem procurado. 
(Figueiredo, 1989; 

p.35)”

 Trecho da entrevista que 
Cássio Pinheiro Gonçalves 
concedeu a Gabriel Luiz de 
Figueiredo, em seu trabalho 

final de graduação “Arquitetura 
Moderna em Quatro 

Residências da década de 50 
na Avenida Nove de Julho”
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Na gênese do bairro Riberânia está a implantação do Estádio Santa Cruz, inaugurado em 1968.
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BAIRROS
Nos anos 1950, 1960 e 1970, os bairros Jardim Sumaré, Alto da Boa Vista, Jardim Améri-

ca, Jardim Recreio e Ribeirânia foram ocupados por arquiteturas residenciais modernas, com 
casas abertas ao passeio público. Qualquer um que passasse pela rua poderia vê-las. Jardim 
Canadá e City Ribeirão também foram projetados nesse período, porém foram ocupados so-
mente nos anos de 1980 e 1990, respectivamente, após a implantação de grandes centros 
comerciais em suas vizinhanças.

Na dissertação de mestrado “Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980): discussão so-
bre uma produção moderna através de uma perspectiva urbana”, apresentada à FAU-USP em 
2017, o arquiteto Fernando Gobbo argumenta que nos anos seguintes, a alteração do uso des-
ses bairros, originalmente estritamente residenciais, tem impacto no modo de conservação dos 
imóveis. Muitos foram reformados, outros demolidos e a maioria foi convertida em comércio.

“É de suma importância o reconhecimento da inevitabilidade da 
mudança nos centros urbanos, e seu reflexo nas arquiteturas 
que os compõem: assim como todas as coisas possuem um tempo 
de vida determinado, na arquitetura esse tempo também existe. 
Quando esse tempo chega ao fim, seja por demanda de seus 
usuários, ou por uma demanda extra-arquitetônica, da “mudança 
dos tempos”, cabe à arquitetura se adaptar, ser transformada 
para atender novo uso, ou ser destruída para dar lugar a uma 
nova arquitetura.”

Fernando Gobbo, arquiteto

A série de reportagens da Painel que originou esta edição especial tem como fonte a disser-
tação de mestrado de Fernando.
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Cássio Pinheiro Gonçalves e Ijair Cunha, formados nas primeiras turmas da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie (1950) e FAU-USP (1952), foram os primeiros 
arquitetos a adotarem a linguagem modernista em Ribeirão Preto. A chegada de ambos 
à cidade coincidiu com o loteamento dos bairros Alto da Boa Vista e Sumaré, em 
1947, e o início do processo de verticalização do centro, que levou os moradores 
dos antigos casarões daquela região a buscarem lugares mais calmos – no caso, a 
Avenida Nove de Julho e os novos bairros adjacentes.

“Quando eu mudei aqui para Ribeirão Preto, a construção 
estava totalmente na mão de construtores licenciados, 
junto comigo, veio uma enxurrada de engenheiros e mais 
um arquiteto, só dois arquitetos, e tinha três ou quatro 
engenheiros, antes estava tudo na mão de licenciados, de 
modo que a construção aqui, imagina que qualidade que tinha, 
não só a qualidade da construção, mas também do projeto. 
Era desenhista que fazia o projeto, e licenciado fazia a 
construção. (Figueiredo, 1989; p.29)”

Trecho da entrevista que Manoel Soutello concedeu a 
Gabriel Luiz de Figueiredo, em seu trabalho final de graduação “Arquitetura 
Moderna em Quatro Residências da década de 50 na Avenida Nove de Julho”

MODERNISMOS

Casas projetadas por Cássio e Ijair
Ijair Cunha

Cássio Pinheiro Gonçalves
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A PRIMEIRA CASA MODERNISTA DO BRASIL
Projetada para abrigar a residência do arquiteto, recém-casado com Mina 
Klabin (1896-1969), filha de um grande industrial da elite paulistana, a 
casa gerou forte impacto nos círculos intelectuais e na opinião pública em 
geral, com a publicação de artigos em jornais dos mais diversos espectros 
políticos, favoráveis ou contrários à nova orientação estética proposta. 
Além da edificação, mereceu destaque o jardim, projetado por Mina Klabin, 
devido ao uso pioneiro de espécies tropicais. Warchavchik relatou as 
inúmeras dificuldades técnicas que teve que enfrentar durante a construção 
de um edifício moderno no Brasil, como por exemplo a incipiente indústria da 
construção civil naqueles anos. Alguns historiadores apontam contradições 
presentes na obra, que não correspondiam a preceitos do modernismo europeu, 
não aceitando totalmente a justificativa dada pelo arquiteto quanto à 
industrialização. No entanto, nota-se que se trata de uma obra pioneira, 
de transição, que expressa muitas das contradições da época.

Em 1935, a casa passou por uma reforma, quando o arquiteto procurou 
adequá-la para a família que crescia, ao mesmo tempo em que experimentava 
alterações na lógica da circulação e no arranjo dos ambientes.

Nos anos seguintes, pequenas alterações ocorreram, conforme mudavam as 
necessidades da família, mas, de modo geral, o conjunto manteve-se com as 
mesmas feições até os dias de hoje. A família residiu ali até meados dos 
anos 1970, quando vendeu a propriedade. Em 1983, uma construtora apresentou 
um projeto para implantar na área um condomínio residencial, combatido 
imediatamente pela população local, que criou a “Associação Pró-Parque 
Modernista”, mobilizando-se pela defesa da casa e de sua área verde.

Em 1984, o Condephaat tombou o conjunto, seguido pelo Iphan e, 
posteriormente, pelo Conpresp. Devido a diversos processos judiciários, 
o imóvel permaneceu abandonado, resultando daí um rápido processo de 
deterioração. Em 2000 foram realizadas obras para a sua  recuperação. Em 
2008, a Prefeitura do Município de São Paulo passou a ser permissionária 
do imóvel, sendo a responsável por seu uso e manutenção.

Fonte: Museu da Cidade de São Paulo

Casa Modernista Santa Cruz
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DE CONCRETO 
E TIJOLOS
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As duas primeiras casas construídas em Ribeirão Preto 
deixando o concreto aparente, uma das características do 
modernismo, são a Residência Maurício Marcondes e a 
Sérgio Ferreira. Os projetos são de 1966; a Marcondes é 
dos arquitetos Francisco Segnini Junior e Joaquim Cláu-
dio Barretto e a Ferreira dos arquitetos João Batista Mar-
tinez Corrêa e Martinn Tresca.

A Marcondes foi o primeiro projeto residencial da ci-
dade construído com o sistema de abóbadas de tijolos. 
Francisco Segnini era recém graduado na FAUUSP e Joa-
quim Barretto estudante na FAU Mackenzie. Foram sócios 
por 15 anos até optarem por carreiras solos.

A construção conserva as características originais. Nos 
anos de 1980, Joaquim Barretto projetou a área de lazer 
anexa ao prédio original.

É também deles a Residência Anderson Gattás, uma 
das únicas obras modernistas tombadas pelo Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural (Compac) de Ribeirão 
Preto. Neste projeto é marcante a ausência de pilares. 
“Todas as vigas de concreto se apoiam em empenas late-
rais cegas. Essa solução estrutural foi muito utilizada por 
alguns arquitetos brasileiros a partir da década de 1950”, 
detalha o arquieto Fernando Gobbo.

Os três projetos têm em comum a manutenção do ma-
terial aparente – concreto e tijolos de cerâmica – e o uso 
de cores quentes em ferragens e esquadrias; caracterís-
tica que, à exceção da Marcondes, as identifica com a 
Arquitetura Brutalista Paulista.

Fonte: Joaquim Barretto – o exercício 
da criação, de Júlio Barretto Gadelha

A Residência Maurício Marcondes foi 
o primeiro projeto de Francisco 

Segnini e Joaquim Barretto. A 
prospecção de clientes no início da 
carreira seguia o curso natural de 

apresentar-se a amigos e familiares. 
Era o caso de Maurício, próximo 
à família de Joaquim. Nos anos 

seguintes, os arquitetos fizeram 
projetos para as empresas de 

Maurício, até se separarem, no final 
dos anos de 1970. Joaquim faleceu 

em 1985 antes de ver concluída 
a ampliação daquele que foi seu 

primeiro projeto.

Residência Anderson Gattás
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Formas inusitadas e geométricas
A primeira obra residencial de 

Ribeirão Preto utilizando estrutura 
metálica foi projetada em 1970 pelo 
arquiteto Orlando Barbosa para a fa-
mília de Leontino Balbo. Nela foram 
empregados materiais e técnicas es-
tilísticas semelhantes à da arquitetu-
ra praticada na Califórnia (EUA), onde 
Orlando estudou arquitetura.

As características dos projetos 
de Orlando não têm precedentes na 
cidade; são reconhecidos por dese-
nhos inusitados – como o Condomí-
nio Minas Gerais, no final da Avenida 
Nove de Julho (aquele que é redon-
do) –, o uso de estruturas metálicas 
combinadas com alvenarias de tijo-
los aparentes.

Originalmente, a residência Leonti-
no Balbo incluía um amplo jardim, que 
separava a construção do passeio pú-
blico, sem muros ou grades. O amplo 
gramado é o que difere, do ponto de 
vista do uso dos materiais, este proje-
to de outro, que Orlando projetou para 
si no mesmo bairro em 1971.

A construção tem os mesmos ele-
mentos, estruturas metálicas que 
contrastam com os tijolos aparen-
tes; porém, em sua própria casa Or-
lando foi além e incluiu formas e de-
senhos, especialmente no telhado, 
acompanhados por elementos do 
acabamento, como a porta que dá 
acesso à varanda de um dos quar-
tos no piso superior e acompanha o 
ângulo do telhado.

Nesse projeto, telhas e empenas, 
que normalmente ficam escondidas, 
são aparentes e acompanham a 
geometria estabelecida pelo projeto, 
tornam-se o fechamento frontal da 
construção.

Va
lte

r F
él

ix
A

ce
rv

o 
Fe

rn
an

do
 G

ob
bo

Residência Leontino Balbo

Residência Orlando Barbosa
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Vista da Rua Amador Bueno da Residência Garcia Lea

PARA ALÉM DA FACHADA

O arquiteto Manoel Carlos de Soutello 
chegou a Ribeirão Preto junto com Cás-
sio Pinheiro Gonçalves e Ijair Cunha. Foi, 
porém, professor de Cássio no Mackenzie, 
onde também se formou arquiteto na pri-
meira turma daquela faculdade (1939). Em 
Ribeirão, foi um dos primeiros docentes da 
faculdade de Arquitetura do Centro Univer-
sitário Moura Lacerda, também o primeiro 
a oferecer o curso na cidade.

Uma das obras remanescentes de Ma-
noel Soutello, a Residência Garcia Leal, 
na Rua Amador Bueno, chama a atenção 
pela solução estrutural e distribuição pou-
co usual à época de sua construção, que 
aconteceu em 1956.

Ao fundo do lote, havia um desnível 
de sete metros, quatro dos quais foram 
aterrados. “Fiz um sobrado invertido, 
sabe, você olha da rua é uma casa tér-
rea, em cima tem a sala de estar, cozinha, 
sala de jantar, terraço, você desce para 
os quartos, depois desce mais um andar 
tem uma sala de jogos, o apartamento de 
empregada, lavanderia e uma piscina”, 
detalhou Manoel em uma entrevista con-
cedida em 1989.

Na mesma entrevista o arquiteto contou 
que em “uma bela noite”, as pessoas que 
moravam na vizinhança tiveram de deso-
cupar as casas durante a noite pois o ter-
reno estava cedendo.

“A única casa que não aconteceu nada 
foi a que construí (...) por que eu fiz uma 
fundação que valia a pena (...) fiz uma an-
coragem na rocha”, disse.

A construção pode parecer comum 
para quem a vê da rua. A inovação no pro-
jeto e a tecnologia utilizada, do “sobrado 
invertido”, é evidente até hoje para quem 
passa pela Avenida Caramuru e a observa 
pelos fundos.
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Vista da Avenida Caramuru da Residência Garcia Leal

Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria
do Planejamento de Ribeirão Preto referente à Residência Garcia Leal
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Segunda Residência José Penteado

A ÚNICA OBRA

Localizada em frente à Praça Armindo Paione, é o único projeto 
residencial do arquiteto Carlos Bratke em Ribeirão Preto. Carlos é 
filho de Oswaldo, o arquiteto que projetou a estação ferroviária na 
Avenida Mogiana. Segundo o arquiteto e urbanista Fernando Gob-
bo, a maneira como o arquiteto resolveu a estrutura encontra simila-
ridades não apenas com a obra de arquitetos de São Paulo, mas de 
arquitetos como Louis Kahn (principalmente a solução de cobertura 
do Centro Comunitário de Trenton, 1954 e a solução de aberturas 
em T da Casa Esherick, 1961).

Elevada da calçada em alguns centímetros, configurando um lan-
ce de escadas no recuo frontal, acompanhado de jardins, a casa 
tem como característica mais chamativa sua modulação.

Os pilares espaçados igualmente estruturam vigas esbeltas que, 
por sua vez, sustentam módulos de coberturas de base de pirâmide. 
O tema da base de pirâmide se repete em outros elementos da arqui-
tetura, como na caixa d’água, e nos coletores pluviais pendurados por 
correntes. Ao contrário dos módulos de cobertura, as bases de pirâmi-
de da caixa d’água e coletores pluviais são instalados de ponta cabeça.

As alvenarias são de tijolos aparentes e não tocam as vigas de 
concreto na fachada, com rasgos verticais configurando aberturas 
de venezianas, que se unem a caixilhos que vedam de pilar a pilar. A 
casa mantém muitas de suas características originais e foi adaptada 
para uso comercial. A mudança mais significativa, segundo Fernan-
do, é a pintura do concreto, antes aparente, com tinta verde.
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ARQUITETURA

Na Rua Marcondes Salgado, no Jardim Sumaré, uma ve-
getação densa oculta uma das obras primas da arquitetu-
ra modernista projetada em Ribeirão Preto a partir da se-
gunda metade do século XX: a Residência Sérgio Ferreira.

A construção de 288,20 metros quadrados foi implan-
tada em um terreno de mais de 1 mil metros quadrados, 
projeto de 1966 dos arquitetos João Batista Martinez 
Corrêa e Martin Tresca.

Toda a estrutura da casa, tanto as vigas e pilares quan-
to o muro de arrimo visto da rua, é em concreto apa-
rente, com marcas verticais impressas pelas fôrmas de 
madeira. De acordo com o arquiteto João Batista, as 
marcas verticais no concreto aparente estão espaçadas 
seguindo o padrão Fibonacci. 

Ele concedeu entrevista ao arquiteto Fernando Gobbo 
e revelou dentre outras coisas que a execução da cons-
trução contou com a experiência do mestre de obras, 
que apresentou e executou soluções que interferiram no 
acabamento e na qualidade da construção até hoje.

Uma delas é o rejunte dos tijolos aparentes. A ideia é 
que não tivessem o espaço entre um e outro e o mestre 
sugeriu rejuntar depois de executar – o que proporcio-
nou uniformidade na cor do cimento.

João Batista contou na entrevista que ele e Martin fi-
zeram muitas experiências do projeto – como aplicar uma 

Residência Sérgio Ferreira foi construída no final dos anos 1960 e 
segue sendo utilizada como habitação no bairro Jardim Sumaré

cera nas paredes. “Queríamos fazer uma casa que fosse 
econômica e atual, dentro daquela tendência de arquite-
tura que a gente achava que ela deveria ter. Usamos epó-
xi, e nas paredes, tinha aquela coisa de querer fazer tudo à 
vista né? As paredes o teto, com as lajotinhas Volterrana... 
tudo à vista. Então, eu fiquei com pena de revestir as pa-
redes, aí fiz uma experiência com uma cera”, contou. 

Esta e a Residência Maurício Marcondes (veja a coluna 
Modernismos na Painel 311, páginas 22 e 23) foram as pri-
meiras em Ribeirão Preto a exibir materiais de construção 
como acabamento. O interessante é que dos quatro arqui-
tetos envolvidos com os projetos (João Batista e Martin na 
casa de Sérgio Ferreira e a Marcondes 
de Francisco Segnini Junior e Joaquim 
Cláudio Barretto), três cursaram Arqui-
tetura no Mackenzie – somente Martin 
não tem origem nessa faculdade.

A residência foi construída no início 
das carreiras de João Batista e Martin, 
o que explica também as experiências 
no projeto e no modelo construtivo. 
Essas experiências foram usadas em 
outros projetos. Em Ribeirão Preto, a 
Residência Sérgio Ferreira é a única 
assinada por esses dois profissionais. 

Experiências 
construtivas
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Um grupo de arquitetos se fixou em Ribeirão Preto a 
partir dos anos de 1980 e projetaram dando continuidade 
aos traços modernistas das décadas anteriores.

Um deles foi Luiz César Barillari, autor de projetos que 
impactam até hoje a paisagem da cidade.

“Na Rua Guatambú, no bairro Jardim Recreio, um grande 
pórtico que ocupa a largura total do lote chama a atenção. 
Em baixo relevo gravado na viga, o número da casa é in-
corporado à arquitetura. No pavimento térreo, o abrigo de 
automóveis contrasta com um volume curvo, em sincronia 
com um volume e beiral curvo no pavimento superior.” 

É assim que o arquiteto Fernando Gobbo descreve o 
primeiro projeto construído por Barillari em Ribeirão Preto. 
Dentre as características dessa residência, as mais cha-
mativas são os grandes vãos, alvenarias rebocadas con-
trastando com tijolos aparentes, estrutura independente, 
volumes e beirais curvos.

Originalmente, a casa era aberta para a rua. Hoje, por-
tões fecham as entradas dos automóveis. 

Residência Henrique Tavares (1980)
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OBRAS
Barillari foi homenageado como Profissional do Ano 

pela AEAARP em 2005. Naquele ano, a Painel publicou 
reportagem sobre sua carreira dando destaque para 
outros de seus projetos, como a Residência de Aço na 
Quinta da Alvorada, a Estação de Tratamento de Esgo-
to da Ambient e os edifícios Sul América Seguros, da 
Unip e do Colégio Objetivo. À época da construção, a 
obra da Unip chamou a atenção em razão da rapidez 
com que foi erguida: em três meses estava tudo pronto. 
Para atender a esta exigência do cliente, o arquiteto 
adotou a combinação de estrutura metálica e concreto 
protendido.

Segunda 
geração

Lucio Costa, pouco antes de falecer, 
disse aos recém-formados: “Mudem de 
profissão”. Eu, com toda humildade, 
diante daquele mestre, sugeriria apenas 
que houvesse maior união e menos 
estrelismo na classe profissional.

Luiz César Barillari, Painel nº 129, Dezembro de 2005, página 9
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FEITOS PARA O 
FUTURO

Nos anos de 1970, o arquiteto Victor Collin Ferreira intuiu que em um fu-
turo não muito distante faltaria espaço para carros nas ruas da cidade. Por 
este motivo ele suspendeu toda a construção da Residência Antônio Paro, no 
bairro Higienópolis, conectou a construção ao passeio e abriu espaço para os 
automóveis. 

A edificação ocupa a esquina das ruas Bernardino de Campos e Vicente de 
Carvalho. Segundo o arquiteto Fernando Gobbo, “a casa expõe diversos con-
ceitos da arquitetura moderna: estrutura e fechamentos independentes, térreo 
livre, janelas em fita, etc”.

O prisma é sustentado por pilares que remetem às obras de arquitetos 
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Residência Egydio dos Santos (1969)

Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do Planejamento de 
Ribeirão Preto referente à Residência Egydio dos Santos
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como Affonso Eduardo Reidy, Hélio Ribas Marinho e Vi-
lanova Artigas, com referências aos pilares do edifício da 
FAUUSP, onde Victor se graduou em arquitetura na turma 
de 1958. Essa casa foi reformada e transformada em es-
tabelecimento comercial.

Outra obra de Victor não teve o mesmo destino. A Resi-
dência Egydio dos Santos, na esquina das ruas São José 
e Altino Arantes, foi demolida e em seu lugar foi erguido 
um edifício comercial.

A construção tinha perfis de pilares e beirais que circun-
dam as fachadas voltadas para a esquina. Na divisa com 
o lote vizinho na Rua Altino Arantes, o beiral era vazado 
por pergolados e apoiado por cinco pilares.

O projeto executado foi diferente do entregue à Prefei-
tura: ao invés de um muro de pedras, Victor introduziu 
paisagismo na fachada da residência, que recebia a água 
pluvial captada nas telhas tipo plan conjugadas. 

Fonte: Residências em Ribeirão Preto (1955 a 1980): 
discussão sobre uma produção moderna através de uma 
perspectiva urbana – Fernando Gobbo e revista Painel nº 
129 (dezembro de 2005).

S
ec

re
ta

ria
 d

o 
P

la
ne

ja
m

en
to

A
ce

rv
o 

Fe
rn

an
do

 G
ob

bo

Prancha de aprovação de projeto arquitetônico da Secretaria do 
Planejamento de Ribeirão Preto referente à Residência Antonio Paro

Residência Antônio Paro (1977)
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Imóvel foi alterado

Casa segue preservada

Engenheiro no modernismo
Três construções nos bairros Alto da 

Boa Vista e Sumaré resistem ao tem-
po, às transformações sociais e à ocu-
pação da região de formas diferentes. 
Os projetos do engenheiro Hélio Foz 
Jordão têm em comum o espaço con-
tínuo entre o passeio público e o imó-
vel e platibandas ocultando o telhado.

A Residência Fernando Mele é um 
dos projetos mais antigos do enge-
nheiro. O imóvel tem tijolos aparentes 
e as platibandas. O paisagismo ocul-
ta boa parte de suas características. 
Porém, segundo o arquiteto Fernan-
do Gobbo, a empresa que atualmente 
ocupa o espaço preservou as carac-
terísticas arquitetônicas originais.

O mesmo não aconteceu com a 
Residência Nagib Domingos, cujo 
projeto data de 1957 – um ano de-
pois da Fernando Mele. O imóvel foi 
reformado e da fachada original resta 
o prisma elevado apoiado em pilares 
em formato V. 

O que chama a atenção nesse pro-
jeto é a semelhança com outro ícone 
arquitetônico da cidade, o hotel Umu-
arama, no bairro Jardim Recreio, que 
também foi projetado por Hélio – tanto 
o hotel quanto o bairro. Na Residên-
cia Nagib Domingos e no Umuarama 
o engenheiro projetou a liberação do 
espaço térreo, solução característi-
ca do modernismo. O detalhe dessa 
obra é que a escada projetada por 
Hélio está no projeto aprovado pela 
prefeitura, mas não foi executada.

De todos os seus projetos, o mais 
bem preservado é a Residência José 
Borges. Vários elementos chamam a 
atenção nesta casa: as grandes ja-
nelas voltadas para a rua, o portão 
baixo, o revestimento feito com file-

tes de pedra, o pequeno espaço da garagem e o jardim em frente à casa, 
formando quase uma extensão da calçada.

O projeto é de 1959 e Fernando Gobbo observa que alguns desses elemen-
tos evidenciam a tranquilidade daqueles tempos e o afastamento do bairro em 
relação ao centro da cidade. A família ainda ocupa o imóvel, que resiste às 
alterações de uso e ocupação daquela região.

A conexão da área externa com o imóvel era uma das características que 
mais chamavam a atenção em outro projeto de Hélio: a Casa sem Portões, 
ou Residência Teresa Risso. O imóvel foi parcialmente demolido em 2011 e a 
agência bancária que ocupou o terreno, na confluência das avenidas Itatiaia e 
Independência, usou parte da construção original.

Não existiam portões e nem muros e o paisagismo desenhava as áreas de 
passagem, assim como na Residência José Borges. O revestimento era de 
arenito amarela e, apesar da aparente horizontalidade, o projeto usou o declive 
do terreno para a adoção de diferentes níveis no imóvel.
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Tijolos 
à vista

O engenheiro Jorge Fagnani de 
Mattos projetou três residências mo-
dernistas na região do Alto da Boa 
Vista, todas nos anos de 1960: a 
Hélio Bronzini, a Ramiro Marinho e a 
Luiz Stupello. Todas têm característi-
cas semelhantes: ausência de ador-
nos e construção em dois pavimen-
tos, deixando livre o térreo. 

A residência Luiz Stupello tem como 
principal característica a amarração 
de tijolos aparentes, configurando um 
plano de elementos vazados. O proje-
to expõe na fachada a diferença en-
tre estrutura e alvenaria, optando por 
expor os tijolos, o que marcante em 
projetos de casas na época.

O arquiteto Fernando Gobbo cha-
ma a atenção para o impacto que 
essa casa causa no entorno. No seu 
trabalho Residências em Ribeirão 
Preto (1955 a 1980): discussão sobre 
uma produção moderna através de 
uma perspectiva urbana, Fernando 
explica que esta casa do engenhei-
ro Jorge “não abraça totalmente os 

conceitos modernos da época, diferente de projetos contemporâneos à casa, 
que expõe lajes inclinadas impermeabilizadas, ou telhados de fibrocimento, 
ocultos por platibandas”.

Ele, porém, ressalta o invólucro modernista e o fato de a construção resistir 
à mudança de ocupação do bairro, que teve várias casas demolidas nos últi-
mos anos.
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Vista da Rua Visconde de Inhaúma da Residência Luiz Stupello
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MODERNISMOS

Os projetos do calculista
No levantamento realizado pelo arquiteto Fernando 

Gobbo sobre a produção moderna em Ribeirão Preto fi-
guram duas residências projetadas pelo engenheiro Hen-
rique Puppo, que se notabilizou por sua atividade como 
calculista. As duas – Jece Ferreira, na rua Júlio Prestes, e 
Roxo Guimarães, na rua Sete de Setembro – têm formas 
limpas e geométricas.

A residência Jece Ferreira (projeto de 1961) tem implan-
tação incomum, com ambientes de serviços à frente, junto 
aos abrigos de automóveis. Esses ambientes configuram 
uma volumetria própria, uma extensão do pavimento tér-
reo que se acomoda abaixo do volume superior, um prisma 
com cobertura inclinada em uma água, apoiada por pilares 
afastados das empenas superiores, que geram pequenos 
balanços. A estrutura passa sensação de leveza, sem mu-
ros ou portões, integrando o passeio público ao projeto.

A Residência Roxo Guimarães é dividida em dois pa-
vimentos por meio de uma viga, rebocada e pintada, que 

Vista da Rua Julio 
Prestes da Residência 

Jece Ferreira
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Henrique Puppo teve carreira de destaque 
como engenheiro calculista. A revista Painel 
publicou reportagem sobre ele em novembro de 
2009 como parte de uma homenagem da AEAARP ao 
conjunto de sua obra. A reportagem (edição 
176, página 26) destaca a atividade com o 
cálculo e o fato de Henrique manter-se fiel 
à prancheta e a lapiseira, mesmo que para 
isso tenha desenvolvido a habilidade de 
escrever de cabeça para baixo, para poupar 
o corpo de possíveis dores lombares.

contorna a edificação separando dois volumes: no pavi-
mento térreo, revestimento de pedra em tonalidade cinza, 

A casa que ele projetou na rua Júlio Prestes não é usada 
como residência, mas preserva as características originais. 
A da rua Sete de Setembro perdeu uma de suas caracte-
rísticas: no jardim, o muro de arrimo revestido de pedras foi 
retirado para dar espaço a um estacionamento de veículos.

Vista da Rua Sete de Setembro da Residência Roxo Guimarães
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e no pavimento superior, revestimento de tijolos em tom 
creme, com amarração em prumo (na horizontal). A facha-
da superior frontal é cega, enquanto as empenas laterais 
exibem grandes aberturas, do piso ao teto.
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RESOLUÇÃO 
Nº 1.087, 

DE 24 DE MARÇO DE 2017

Insere o título de Técnico em 
Design de Interiores na Tabela 
de Títulos Profissionais do 
Sistema Confea/Crea, para efeito 
de fiscalização do exercício 
profissional, e inativa o título 
profissional de Técnico em 
Decoração (código 113-12-00).

Art. 1º Inserir o título de Técnico em Design de Interiores na Tabela de Títulos Profissionais 
do Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional, e inativar o título 
profissional de Técnico em Decoração (código 113-12-00).

Art. 2º O técnico em design de interiores integrará o grupo ou categoria Engenharia, moda-
lidade Civil.

Parágrafo único. O respectivo título profissional será inserido na Tabela de Títulos Profissionais 
do Sistema Confea/Crea conforme disposto no caput deste artigo e da seguinte forma:

I - título masculino: Técnico em Design de Interiores;

II - título feminino: Técnica em Design de Interiores; e

III - título abreviado: Tec. Design Int.

Art. 3º A partir da vigência desta resolução o egresso de curso cuja designação do título seja 
Técnico em Decoração que solicitar registro receberá o título profissional de Técnico em Design 
de Interiores.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de março de 2017.
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