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A CIDADE DE MADEIRA
 

Neste número 01 da Newsletter Memória & História as casas de madeira são as vedetes do nosso
diálogo. De variados modelos, cores e tamanhos se fazem presentes até hoje na paisagem urbana de
diversos bairros de Curitiba.

Um dos primeiros trabalhos da Factum, em 1997, foi o de realizar uma exposição baseada na dissertação
de Mestrado em História de autoria do historiador Marcelo Saldanha Sutil (1996/UFPR). Intitulada "O
espelho e a miragem: ecletismo, moradia e modernidade na Curitiba do início do século XX",  foi finalista
no Concurso Nacional de Ensaios Prêmio Xerox, naquele mesmo ano, com a promessa de publicação via
Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. Não tendo sido possível essa impressão, mas sendo consenso
a importância precocemente adquirida por este estudo original, a Factum angariou apoio, na
oportunidade do XV Congresso Brasileiro de Arquitetos, ocorrido em Curitiba, para expor as conclusões
de Sutil no formato de painéis expositivos  e divulgá-las ao público específico daquele evento científico,
bem como à população da cidade em geral.

"A Liberdade é eclética" recortou o tema do ecletismo a partir de um local especial de Curitiba, as
construções erguidas ao longo da Rua da Liberdade, atual Barão do Rio Branco, então via de entrada
na cidade a partir da Estação Ferroviária, inaugurada em 1885, na Praça Eufrásio Correia. E isso, porque
a exposição foi montada no Museu da Imagem e do Som, prédio construído na Liberdade para fins
particulares e adquirido pelo governo estadual no ano de 1890,  abrigando o MIS-PR desde o final da
década de 1980. 

A exposição permitiu o desvendamento de uma fase da história da arquitetura de Curitiba anterior ao
Modernismo e por este quase que desconsiderada, o ecletismo, baseado em uma pesquisa em fontes
primárias inéditas. Mas, onde ficam as casas de madeira neste estudo tão importante, hoje uma
referência para qualquer interferência e análise da arquitetura da capital paranaense? É o que este
boletim procura responder, por meio da exploração do trabalho de pesquisa de Marcelo Sutil - que se
transformou num dos volumes mais populares da Coleção A Capital - e de uma entrevista com o autor.

Aproveitem! 
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Foto: Chalé construído na Rua Dr. Carlos de Carvalho, em 1913. Acervo: Diretoria do Patrimônio Cultural/Fundação Cultural de Curitiba.

Uma das principais fontes de pesquisa lançadas mão pelo historiador Marcelo Sutil para seu estudo sobre o
Ecletismo foram os projetos aprovados pela Prefeitura Municipal de Curitiba nas primeiras duas décadas do
século 20. Entre eles, os que buscavam autorização para a construção de casas de madeira, as quais, a partir
do Código de Posturas de 1919 não poderiam ser erguidas na zona constituída pelas ruas e praças principais e,  
mesmo nas demais zonas deveriam seguir regras urbanísticas, como o alinhamento, o tamanho interno mínimo, 
 demarcação específica de janelas e pé direito. Ainda que restritas quanto ao local de construção, as casas de
madeira apareceram em vários logradouros da cidade, integrando a paisagem urbana, muitas vezes
"disfarçadas", pois ganhavam uma "bela" fachada de alvenaria, na qual poderiam ser aplicados elementos
decorativos típicos do Ecletismo.
 
As construções de madeira mais afastadas do coração de Curitiba eram, na grande maioria, simples, o padrão
sendo a casa composta de quatro a seis peças com a cozinha ao fundo. Contudo, do rol de projetos levantados
por Sutil outros modelos apareceram, como este acima, o de um chalé construído na Rua Dr. Carlos de
Carvalho, em 1913. Apesar de anterior às novas regras de 1919, é um dos poucos exemplos que demonstra novos
agenciamentos do espaço, com destaque para a entrada lateral e o corredor funcional, o qual distribuiria
melhor as peças; além disso, o projeto em si é interessante, uma vez que o desenho traz não apenas a fachada,
mas a planta baixa e cortes, bem como a situação da casa no lote urbano.

Uma das conclusões da pesquisa realizada por Marcelo Sutil é a de que, vistos em conjunto, esses projetos
testemunham uma mudança gradativa em relação aos antigos padrões de moradia, mediante a inserção de
pequenas alterações nas plantas baixas. Por outro lado, esse tipo documental comprava a extensão da
presença das casas de madeira a despeito da projeção de uma cidade moderna impressa na alvenaria e 
 representada na estética do belo. E isso, em decorrência da aprovação desses projetos "simples" pelo próprio
poder municipal.

 "De menor custo em relação à alvenaria, as casas de madeira tornaram-se comuns na paisagem, o que, de
certo modo, contrariava o projeto de uma cidade urbanizada pelo tijolo de barro." (Sutil, M. 2009, p. 104) 
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ENTREVISTA COM O HISTORIADOR MARCELO SALDANHA SUTIL.
 
 
 
 

O professor Magnus Pereira – do Departamento de História da UFPR, e que foi seu orientador no Mestrado, do qual
resultou o trabalho “O espelho e a miragem: ecletismo, moradia e modernidade na Curitiba do início do século 20”

(dissertação publicada na Coleção A Capital com o mesmo título) – afirma no prefácio deste seu livro que “[...] um não-
arquiteto intrometia-se a falar de arquitetura e não qualquer arquitetura, mas do inominável Ecletismo.”

O que isso quer dizer quanto ao impacto da sua pesquisa para as áreas de História e Arquitetura?
 

Quando eu comecei a pesquisar sobre o ecletismo arquitetônico eram poucos os trabalhos existentes que abordavam
esse período da arquitetura aqui no Paraná. Havia estudos sobre o ecletismo em grandes cidades, como São Paulo, Rio
de Janeiro e em algumas capitais do Nordeste... mas pouco se falava do tema. Boa parte dos trabalhos ainda mantinham
uma visão preconceituosa, vendo o eclético apenas como um historicismo arquitetônico. Como eu não tinha formação em
arquitetura, portanto não fora influenciado pela geração de professores da área que valorizavam apenas a arquitetura
ou moderna ou luso-brasileira, abordei o tema sem qualquer preconceito, vendo-o como mais um momento importante na
história da cidade de fins dos oitocentos e início do século 20. Defendi esse trabalho em 1996, de lá para cá outros
estudos surgiram, mas ainda continuo sendo procurado para falar do ecletismo em Curitiba, tanto para estudantes de
Arquitetura, interessados em conhecer esse período, quanto estudantes de História, já com uma curiosidade maior sobre
as fontes utilizadas. De certa forma, essa pesquisa acabou direcionando minha atividade profissional futura, bastante
ligada ao patrimônio cultural.

 
Poderia descrever seu método de pesquisa, em especial sobre as fontes que utilizou para agitar o universo da história

da arquitetura de Curitiba?
 

Minhas principais fontes foram os projetos arquitetônicos do acervo da Fundação Cultural de Curitiba. Neles, eu
consegui identificar autores, funcionários municipais, proprietários, as referências mais comumente encontradas (gótico,
art-nouveau, barroco etc). Os projetos também foram importantes para um tópico que abordei rapidamente, que foram
os usos dos espaços internos das moradias, muito me interessava as formas de morar. Fotografias de Curitiba foram
fundamentais para entrar no "clima" da pesquisa, além de relatórios oficiais da PMC ou do Estado, listagens de impostos
prediais, listagens de impostos sobre profissões (neles encontrava meus mestres de obras, engenheiros e arquitetos), além
de material da imprensa, como anúncios de casas comerciais, e crônicas. Referências à cidade e sua arquitetura eram
comuns em alguns escritores da terra, como Euclides Bandeira, por exemplo.

 
 

Quais as relações entre o Ecletismo e as formas de morar no contexto da modernidade na Curitiba da Belle Époque?
 

As formas de morar passaram por grandes mudanças no período estudado. São influências da medicina sanitária, como
a necessidade de mais luz e ar puro nas residências, que repercutiram nas legislações, como os códigos de posturas.
Jardins laterais, porões altos, maior distanciamento entre os vizinhos, além de alterações no interior da própria residência,
como a introdução de elementos hidráulicos que permitiram banheiros internos. A luz elétrica e o telefone também
mudaram os costumes... lembrando que esse foi um momento em que certas noções de privacidade também começaram a
fazer parte do dia a dia das famílias. Por meio dos projetos pude perceber que, aos poucos, corredores direcionando
melhor o fluxo interno das residências começavam a aparecer, quartos que antes eram em sua maioria coligados,
passaram a ser mais independentes. Foi um novo morar, fruto de novos tempos e costumes. A modernidade das ruas da
cidade tinha, assim, um paralelo no interior dos lares.

 
 

Nesse contexto histórico da modernidade, qual o significado da arquitetura de madeira?
 

As casas de madeira foram largamente utilizadas na época. Era um material com menos custo, mais acessível... é claro
que isso ia de encontro à cidade da alvenaria, das ruas e alamedas com fachadas ecléticas em sobrados de dois ou três
pavimentos que se encontravam em endereços centrais, como a Praça Tiradentes, Rua 15 e Barão do Rio Branco. Essa
região, inclusive, contava com legislação específica, requerendo essa tipologia de construções. Mas, excetuando esse
núcleo urbano, a madeira foi bastante utilizada. Nos bairros mais afastados são muitos os exemplares, descritos por
escritores como Nestor Victor e alguns memorialistas do período. Na região central, como a legislação não ia além da
fachada, foi normal construir-se casas de madeira com fachadas em alvenaria. Nos códigos de posturas, casas de
madeira tinham um capítulo à parte, com regras diferenciadas para o aproveitamento dos lotes, exigindo
distanciamentos maiores, tanto da rua quanto dos vizinhos. Uma das razões para isso era a facilidade que poderia existir
em propagação de incêndios.

 
Como se enquadra esse tipo construtivo (as casas de madeira) nas leis de proteção e preservação patrimoniais no

Município de Curitiba?
 

Vistas com preconceito até praticamente meados do século 20, as casas de madeira passaram então a integrar o
imaginário do curitibano como a arquitetura tradicional, proveniente do imigrante (fato não exclusivo deles, no entanto)
e que, dessa forma, representaria parte de nossas origens. Penso que essa mudança de visão ainda merece maiores
estudos. Apesar de todo o discurso, a cada dia exemplares são perdidos, restando poucos realmente significativos dos
nossos diferentes períodos da história de nossa arquitetura, pois até mesmo os telhados asas de borboleta, comuns em
residências dos anos 1950, foram utilizados nas construções de madeira.
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 Agradecemos à Casa da Memória a autorização de uso de imagem do acervo da Diretoria do Patrimônio Cultural/FCC. 

NOTÍCIAS

O livro de autoria de Marcelo Saldanha Sutil publicado na Coleção A Capital pode ser adquirido na Livraria Virtual da Factum,
no site da empresa. Se você é de Curitiba, mande um email para nós, que lhe entregaremos o exemplar sem custo de frete. 
Sobre arquitetura, a Coleção tem mais dois títulos, um que explora o Movimento Moderno de Curitiba, de autoria do professor de
Arquitetura da PUC-PR, Salvador Gnoato, e outro que analisa a política pública de preservação do patrimônio edificado em
Curitiba, do arquiteto e restaurador Jeferson Navolar.
  
Convidamos que você se cadastre no site da Factum para assinar a Newsletter Memória & História e, assim, não perder nenhum
número. Além disso, também no site você tem acesso às edições deste boletim mensal, além de poder conhecer nossas outras
atividades, projetos e serviços. 

Outro convite que fazemos é o de você colaborar com o mapeamento das casas de madeira existentes em Curitiba e arredores,
fotografando e enviando a imagem para nosso email com uma pequena descrição do objeto, como localização (cidade e bairro)
e outras informações disponíveis, como uso do imóvel, estado de conservação ou outra que possa ser levantada.

Até o próximo número do Memória & História!
www.factumhistoria.com.br
@factum.historia
factumhistoria@gmail.com
41 98899-0700 
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