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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo a análise crítica da produção de edifícios de apartamentos 
recentemente ofertados pelo mercado imobiliário paulistano nos últimos anos, no que se refere aos 
usos dos espaços internos e coletivos dos apartamentos. Desde suas origens na cidade de São Paulo, 
notamos que o controle da produção dos edifícios de apartamentos tem estado nas mãos de 
especuladores, principalmente a partir de Lei do Inquilinato. Sempre considerados como mercadoria, 
tais apartamentos chegaram ao final do século 20 apresentando a mesma tipologia de tempos atrás, 
todavia com áreas até 50% menores que nos anos 1950.  Este “tipo”, sob a alegação de ser um 
resultado projetual economicamente viável e que atende às necessidades dos moradores foi, nas 
últimas três décadas do século 20, comercializado em grande escala.  

A família tem passado por mudanças estruturais que tem influenciado os espaços residenciais e criado 
demandas novas e distintas de moradia. Como acomodar atividades como o trabalho em casa, o 
relaxamento, o culto ao corpo, além das necessidades individuais de cada membro da família em 
espaços tão compartimentados, estanques e cada vez mais minúsculos? Nota-se, neste cenário da 
produção de apartamentos, que o arquiteto é o que menos opina sobre o desenho das unidades. Tudo é 
decidido pela dupla incorporador-vendedor, sendo este último o que tem contato com o comprador no 
stand de vendas, e se arroga, por isso, o direito de definir padrões. Metodologicamente o artigo se 
estrutura no levantamento bibliográfico, levantamento de dados sobre a modalidade abordada e análise 
do material coletado.  

Palavras chave: habitação - história, habitação – projeto, apartamento, habitação – São Paulo, Modos 
de vida. 

1. INTRODUÇÃO 
A partir do entendimento da evolução da modalidade e de que forma os edifícios coletivos 
verticalizados de habitação atendiam, ao longo do século 20, às novas demandas da sociedade, 
inúmeras questões podem ser levantadas, principalmente no que se refere à produção contemporânea. 
Desde suas origens na cidade de São Paulo, notamos que o controle da produção dos edifícios de 
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apartamentos tem estado nas mãos de especuladores, principalmente a partir de Lei do Inquilinato. 
Sempre considerados como mercadoria, tais apartamentos chegaram ao final do século 20 
apresentando a mesma tipologia de tempos atrás, todavia com áreas até 50% menores que nos anos 
1950.  A contribuição técnica-científica do presente artigo se apresenta na forma de análise crítica da 
produção dos apartamentos ao longo dos anos e notadamente contemporânea. Este “tipo”, sob a 
alegação de ser um resultado projetual economicamente viável e que atende às necessidades dos 
moradores foi, nas últimas três décadas do século 20, comercializado em grande escala (Fig. 1 e 2). Os 
apartamentos elaborados por “arquitetos de atelier” freqüentemente oferecem a mesma organização 
espacial. Este quadro se acentuou, principalmente a partir dos anos 1970, quando observou-se a 
especialização de uma chamada arquitetura comercial subordinada, portanto, às regras de mercado. 
Segawa observa: “(...) que a grande maioria de edifícios do gênero é medíocre, virtualmente 
transformando um juízo de origem preconceituosa num argumento irrefutável (...)” (SEGAWA, 1991). 

A maior crítica à produção do mercado utiliza-se sem dúvida, do fato de que tais apartamentos 
continuam oferecendo espaços internos muito semelhantes aos de há um século atrás, para grupos 
familiares diversos e famílias nucleares totalmente transformadas. Principalmente nas grandes cidades, 
com a finalidade de reduzir gastos a habitação tem sido altamente padronizada, tipificada, 
diferentemente como que em acontecendo com os formatos familiares. Pesquisadores indicam ainda a 
necessidade de adequações no espaço interno das habitações conforme o decorrer do ciclo de vida dos 
moradores (HEINECK, 1998; GLADDHART, 1973; MERTON, 1963). A constituição familiar tem se 
tornado ao longo do tempo estatisticamente cada vez mais heterogênea, distanciando-se da formação 
familiar tradicional (marido, esposa, filhos) (STAPLETON, 1980; DIELEMAN & EVERAERS, 1994) 
STAPLETON (1980) propôs um modelo de ciclo de vida expandido, buscando refletir mais 
adequadamente a estrutura social e os novos estilos de arranjo familiar que ocorrem na sociedade atual 
(OLIVEIRA, FREITAS E HEINECK, 1998). 

A família tem passado por mudanças estruturais que tem influenciado os espaços residenciais e criado 
demandas novas e distintas de moradia (TASCHNER, 1997). Talvez a principal alteração foi a 
conquista da privacidade - o grupo familiar tem deixado de ser um grupo doméstico controlado por 
uma pessoa para ser um encontro de indivíduos e vidas individuais -, significando que o espaço 
doméstico tem de responder de outra forma a essas solicitações.  De maneira geral, os conceptores de 
apartamentos não respondem a tais mudanças comportamentais quando oferecem novidades na 
instância coletiva e tradicionalismo na esfera privada do empreendimento. A unidade reduzida teve 
que exportar muitas das atividades antes realizadas em seu interior para o espaço coletivo dos edifícios 
e neste sentido, ao longo do tempo, o mercado viu na ênfase e estes equipamentos coletivos a venda de 
uma imagem. Modernidade, eficiência, praticidade e segurança compuseram a retórica do mercado 
nestes últimos cinqüenta anos. Neste mar de projetos aprovados às centenas por ano, que pasteurizam 
a massa urbana com trabalhos sem qualidade arquitetônica, imperam as paredes a 45 graus em planta, 
espaços reduzidos e descuidos primários com a insolação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criando coisas novas com conceitos velhos, o mercado, hoje, diz saber o que os clientes querem e 
precisam: uma arquitetura de fachada que estimula o gosto pela inovação constante, entretanto sem 
alterações conceituais. Esta receita garantida, que vende bem, pode realmente atender às novas 
demandas dos novos modos de vida da sociedade? Vários são os indícios que não, entretanto o maior 
sinal de que tais apartamentos não atendem às novas demandas da sociedade reside na insatisfação 

Fig. 1 - Edifício Splendid, São Paulo, s/ 
identificação do autor, década de 1990, planta tipo. 
(fonte: WWW.CONCORDIMOVEIS.COM.BR/) 

Fig. 2 - Edifício New York Condominium, Sãp Paulo, s/ 
identificação do autor, década de 1990, planta tipo. 
(fonet: WWW.ROMEUCHAPCHAP.COM.BR/) 



geral que é indicada pelo alto número de reformas de que as unidades são alvo, recheando de trabalho 
os escritórios de decoração e arquitetura da cidade. Basta abrir qualquer revista de decoração ou 
arquitetura para deparar-se com matérias que ilustram a tentativa de resolver alguns dos problemas 
relacionados à inadequação dos espaços construídos desta modalidade habitacional. Como acomodar 
atividades como o trabalho em casa, o relaxamento, o culto ao corpo, além das necessidades 
individuais de cada membro da família em espaços tão compartimentados, estanques e cada vez mais 
minúsculos? (VILLA, 2002) 

Por outro lado, o apartamento tem sido uma modalidade de habitação cada vez mais adotada por uma 
parcela significativa da população, principalmente nas grandes cidades. Em São Paulo, por exemplo, 
os dados nos mostram que tem aumentado o número de pessoas que escolhem o apartamento como 
moradia – em 1994, 12,6% das famílias moravam em apartamentos, dado que subiu para 17,9% no 
ano de 1998.2 No caso das classes média e alta – nosso alvo de estudos, a crescente expansão do 
território metropolitano, o desejo da centralidade e os altos índices de violência parecem estar 
associados à crescente demanda por tal modalidade habitacional. Em contrapartida, o mercado 
imobiliário não tem encontrado dificuldades em suprir essa “necessidade”. Por outro lado, este mesmo 
mercado - representado por seus diversos agentes - tem colocado à disposição dos consumidores, um 
modelo espacial em desacordo com as reais necessidades dos moradores, que, entretanto, parecem não 
ter opções face aos diversos fatores já citados, tais como falta de segurança, etc. Em outras palavras, o 
que parece estar acontecendo é uma carência de opções forçada pelo mercado imobiliário, que procura 
difundir a idéia de que ou se mora em apartamento (ou condomínios horizontais fechados) ou se está 
sujeito às mazelas das grandes metrópoles.  

Em debate com os promotores dessa modalidade, esses dizem que tem se preocupado com a 
adequação dos espaços produzidos às reais necessidades dos moradores, o que uma análise desses 
projetos não faz crer. O que parece estar acontecendo é uma constante renovação de termos e 
denominação de antigos “cômodos” que voltam à cena com uma nova roupagem, passando ao cliente 
sensação de estar adquirindo de algo novo. Nesse sentido o mercado esta sempre se reciclando, 
dispondo “novidades” a cada novo empreendimento.  

Nota-se, neste cenário da produção de apartamentos, que o arquiteto é o que menos opina sobre o 
desenho das unidades. Tudo é decidido pela dupla incorporador-vendedor, sendo este último o que tem 
contato com o comprador no stand de vendas, e se arroga, por isso, o direito de definir padrões. O 
apartamento metropolitano, especialmente aquele produzido no mercado efervescente e selvagem da 
metrópole paulista, é, hoje, muito mais um produto de estratégias de marketing do que um problema 
de arquitetura. O que menos importa parecem ser as reais necessidades dos moradores. No entanto, o 
que a nossa pesquisa aponta é que, de posse do conhecimento sobre o perfil dos usuários, e disposto a 
rever toda a configuração espacial de unidades e edifícios, o profissional arquiteto pode vir a ocupar 
um lugar de destaque no processo. 

Por outro lado, em que pesem as críticas sobre essa produção habitacional, todo o debate tem se 
concentrado no campo das subjetividades, embora haja algum indício de que estejam corretos. Nesse 
sentido, se faz necessária e importante uma avaliação por métodos mais concretos que possa nortear de 
maneira objetiva o debate e, fornecer subsídios aos projetos voltados a essa modalidade habitacional. 
Inúmeros estudos de avaliação pós-ocupação foram realizados no Brasil, notadamente no campo da 
habitação de interesse social, sob vários aspectos (ORNSTEIN, 1992; LAY, 2002; MALARD, 2002; 
RÓMERO, 1999; et al). Neste sentido, importante trabalho tem sido realizado pelo LNEC 
(Laboratório Nacional de Engenharia) através de pesquisas que se baseiam nos valores de qualidade 
arquitetônica (funcionais e de uso) e de satisfação residencial tendo como resultado indicadores para 
definição e avaliação da qualidade arquitetônica habitacional (PEDRO, 2000). 
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2. DESENVOLVIMENTO: A CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE MORAR EM 
APARTAMENTOS 

Diversas e conhecidas são as causas da verticalização da habitação nas grandes cidades 
contemporâneas (HILLBERSEIMER, 1999; CROMLEY, 1991; FICHER, 1994; SOMEKH, 1997; 
SOUZA, 1994). Edifícios altos de apartamentos tem sido uma solução usual nas metrópoles brasileiras 
a partir da década de 1920, constituindo uma tipologia que, se por um lado, não sofreu modificações 
essenciais, tem, por outro, originado novas possibilidades de habitação para uma população em 
processo de mudança. Neste cenário, também por fatores de várias ordens - preço da terra, demanda 
por segurança, idéia de oásis em meio ao caos urbano, etc -, o apartamento ganhou destaque no 
mercado imobiliário por se tratar de um investimento lucrativo para os empreendedores, e uma solução 
plausível de moradia para a classe média (TRAMONTANO; VILLA, 2000). 

Até a década de 1930, o panorama urbano paulistano será bastante transformado pelos novos edifícios 
altos, como resultado da aceitação, pela elite, de uma idéia de Modernidade difundida pela cultura 
européia. Esta assimilação de modos de vida é, na verdade, mundial neste momento, e se associa ao 
estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional, na qual o Brasil e, particularmente, 
São Paulo, tem um lugar preciso.  

A arquitetura modernista, que, segundo alguns, chega a 
São Paulo com os artigos publicados por Rino Levi3 e 
por Gregori Warchavchik4, em 1925, manifesta-se ainda 
timidamente nos edifícios altos. As ousadias propostas 
por Le Corbusier em sua passagem por São Paulo, em 
1929, curiosamente não parecem ter influência imediata 
maior na arquitetura de edifícios, além da esfera técnico-
construtiva, em que o uso do concreto armado faz alguns 
deles aparentarem uma estética Moderna. O exemplo 
clássico é a realização de Julio de Abreu Junior (fig. 3), 
na avenida Angélica, tido como o primeiro edifício 
Moderno de São Paulo, o Angel, datando de 1927 
(XAVIER, 1983). Composto por fachadas e uma 
volumetria despojada de ornamentos, apresenta uma 
organização espacial que reproduz fielmente os padrões 
burgueses parisienses de meados do século 19: a velha 
tripartição burguesa em áreas social, íntima e de 
serviços, presente na totalidade dos palacetes paulistanos 
da época.  

Apesar da persistência do modelo tripartido na organização espacial interna dos apartamentos 
paulistanos, notamos, já neste momento, uma incipiente racionalização dos espaços expressa por certa 
exigüidade de área úteis, da supressão de alguns cômodos representativos da habitação da belle 
époque, na articulação dos acessos às unidades e no nível de equipamento dos edifícios. Esta 
racionalização dos espaços pode estar relacionada ao fato de que neste período, os edifícios de 
apartamentos eram, em geral, construídos para fins lucrativos, emergindo no cenário financeiro de 
investimentos como um novo segmento, já que a imagem de modernidade estava totalmente 
relacionada aos arranha-céus da metrópole paulistana (MEYER, 1991).  

A busca por moradias era crescente nos anos 1930, e vários arquitetos, filiados, ou não, aos preceitos 
modernistas, viam nesta necessidade a possibilidade de novos rumos em relação à habitação coletiva 
verticalizada. Destaca-se Rino Levi (fig. 4), Gregori Warchavchik, Álvaro Vital Brasil, Oswaldo 
Arthur Brakte, Victor Reif, Jacques Pilon, entre inúmeros outros. Entretanto as décadas de 1940, 1950 
e 1960 seriam decisivas para a caracterização de uma tipologia de morar às alturas na qual a imagem 
de habitação promíscua seria definitivamente abandonada (SEGAWA, 1997). 

 

 

                                                 
3 “A arquitetura e a estética das cidades”, publicado no jornal O Estado de São Paulo, em outubro de 1925. 
4 “Acerca da Arquitetura Moderna”, publicado no jornal Correio da Manhã, em novembro de 1925. 

Fig. 3 - Edifício Angel, avenida Angélica, 
172, Júlio Abreu Júnior, 1927. Planta tipo 
(fonte: ARQUIVO FAU-USP) 



Exemplos significativos foram construídos por arquitetos 
renomados a fim de assegurar tais esforços como é o caso 
dos edifícios Columbus, Higienópolis e Prudência, de Rino 
Levi e o Esther, de Álvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho 
(ANELLI, 2001). Concretizaram-se dois padrões de 
apartamentos. De um lado, os edifícios para alugar, com 
apartamentos de um, dois e até três dormitórios que 
representavam uma versão bastante reduzida das casas 
térreas, com programas mínimos para se morar.  De outro, 
temos os edifícios construídos para as famílias mais ricas, 
com programas similares aos dos palacetes, que buscavam 
abrigar uma maneira de morar das elites (LEMOS, 1978; 
VILLA, 2002). Fachadas limpas, desprovidas de 
ornamentos, com suas estruturas aparentes, brises e volumes 
recortados, de edifícios como o Louveira, de Vilanova 
Artigas (1946), o Lausanne, de  Adolf  Franz  Heep (1953),  
ou  o  Nações 

Unidas, de Abelardo de Souza (1953), ofuscaram as antigas formas ecléticas dos edifícios dos anos 
1920 e 1930. A maneira de morar da classe média, habitantes destes apartamentos de aluguéis, 
permaneceu, contudo, dentro dos padrões convencionais: espaços setorizados e compartimentados 
(fig. 5 e 6 ). Quanto mais elevada a classe social, também mais alto será o nível de equipamento do 
edifício e do apartamento. Entretanto, questões básicas da arquitetura Moderna, como a planta livre, a 
sobreposição de funções e os espaços mínimos, ficaram restritas, na maioria dos casos, ao papel 
(TRAMONTANO, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A verticalização nas décadas de 1950 e 1960, caracterizada 
pelo período bastante dinâmico (SOMEKH, 1997; Souza, 
1994) nos mostra de maneira mais efetiva o controle e a 
produção do espaço verticalizado coletivo pelas mãos dos 
agentes empreendedores. A partir da Lei do Inquilinato de 
1942 assentiu-se ao estabelecimento de formas e programas 
habitacionais que garantisse o sucesso dos empreendimentos, isto é o lucro, a venda e o aluguel das 
unidades. Emergiram a incorporação e os condomínios, que independente da classe social a que se 
destinava, oferecia um modelo de habitação reduzida da tipologia burguesa oitocentista com um 
programa básico de sala, dormitório (2 ou 3), banheiro e cozinha, apresentando, na maioria dos casos, 
cômodos de empregados – dormitório e banheiro -, e entradas separadas para as áreas social e de 
serviços. Sob a ótica da formulação de uma “cidade ideal” (KREBS, 2000), industrializada, 
cosmopolita e moderna, São Paulo dos anos de 1950 e 1960 construía seus apartamentos como 
símbolo de seu poder cultural e econômico, refletindo novos hábitos referências (MEYER, 1991). A 
sociedade paulistana referenciava-se claramente nos padrões norte-americanos de viver, abandonando 

Fig. 4 - Edifício Nicolau Schiesser, rua Augusta, 
Rino Levi, 1933. Foto (fonte: ANELLI, 2001)

1. sala 
2. quarto 
3. cozinha 
4. banheiro 
5. circulação 

Fig. 5 - Edifício Anchieta, avenida Paulista, M.M. 
Roberto, 1941, planta tipo A e B. (fonte: XAVIER, 
1983) 

Fig. 6 - Edifício Tucuman, rua Martins Fontes, Arnold François 
Heep, 1954, planta tipo. (fonte: REVISTA HABITAT, 18) 



gradativamente os padrões europeus 5: era o american way of life que soprava nos trópicos (BODY-
GENDROT, 1992; TRAMONTANO, 1998).  

Localiza-se, portanto no final dos anos de 1960, o início da consolidação de uma tipologia de 
habitação, no momento em que o modelo de apartamento reduzido tripartido se repetirá infinitamente 
no cenário imobiliário paulistano dos anos de 1970. Durante as décadas anteriores já pode ser notada 
esta organização espacial, mas apresentando algumas variações de áreas. O mais interessante é que 
podemos identificá-la tanto nos edifícios de apartamentos produzidos pelos interesses puramente 
mercadológicos, como nos grandes exemplos da produção assinada (VILLA, 2002). 

Em meio as grandes transformações econômicas, sociais 
e físicas ocorridas nos anos de 1970 por todo o Brasil, 
destacou-se a construção de edifícios de apartamentos, 
notadamente na cidade de São Paulo que se tornava já 
uma megalópole. Tido agora como um bem com valor 
de troca, o apartamento talvez tenha sido a modalidade 
habitacional mais contemplada pelas ações do BNH 
(SEGAWA, 1997; COSTA, 1995). Uma gama bastante 
ampla de edifícios de apartamentos foi oferecida no 
mercado paulistano nesta época, que variavam em área, 
em padrões de acabamento e em soluções adotadas tanto 
nos espaços internos, quanto nos externos (fig. 7 e 8). 
Esta diversidade atestava, de um lado, o enorme poder 
do mercado imobiliário em condicionar necessidades, já  
que,  para  garantir  o  lucro  do empreendimento,  
buscava estimular demandas através de apelos publicitários. De outro, demonstrava o sucesso da 
modalidade habitacional, já bem aceita pela sociedade (VILLA, 2002). Lavabos, suítes, dormitórios 
reversíveis, paredes curvas, grandes halls e living, copas, destacavam-se no cenário dos apartamentos 
mais caros. Contudo, foi nos programas mais baratos, de dois e três dormitórios que podemos 
perceber a definição de uma tipologia mínima de apartamento, já esboçada em décadas anteriores: 
acesso único à unidade, sala de dois pequenos ambientes, cozinha, área de serviço, banheiro de 
serviço, dois ou três dormitórios e banheiro social. 

 Mudanças substanciais nos formatos familiares 
e nos modos de vida da sociedade foram 
percebidas, notadamente a partir dos anos 
1960. Novos formatos de grupos domésticos 
passaram a ter uma participação mais 
expressiva no total de grupos dividindo espaço 
nas estatísticas com a família nuclear 
(BERQUÓ, 1998). Somando-se a isso, 
verificamos um processo de alteração nos 
modos de vida, aparentemente, irreversível 
conforme apontam diversos  autores  em  todo  
mundo,  e 

identificável, sobretudo, em meio urbano, mais precisamente, em áreas metropolitanas ou sob forte 
influência cultural de metrópoles, seja de, de maneira direta, pelo deslocamento de pessoas, seja 
através da circulação de informações via meios de comunicação de massas (TSUNOYAMA, 1993; 
BONVALET, 1988; BERQUÓ, 1989).  

Entretanto ao analisarmos a produção do mercado imobiliário de apartamentos na cidade de São Paulo 
durante as últimas décadas percebemos, na contramão do que se esperava, a consolidação de um 
quadro bastante definido de tipologias básicas. Com uma diversidade de áreas das unidades ainda 
grande, os programas e as soluções projetuais seguiam, na maioria dos casos, basicamente quatro 

                                                 
5 Em sua periodização, Nádia Somekh classifica a produção de edifícios altos dos anos de 1940 a 1957 como o segundo período da 
verticalização: a influência americana (Somekh, 1992). 

Fig. 7 - Conjunto residencial Pirineus, Estrada de 
Itapecerica, s/ identificação do autor, 1978, planta 
tipo. (fonte: JORNAL FOLHA DE S. PAULO, 
15/03/1978) 

Fig. 8 - Edifício Indiana, rua Indiana, s/ identificação do autor, 1977, 
planta tipo. (fonte: JORNAL FOLHA DE S. PAULO, 10/07/1977) 



configurações6: apartamentos de um dormitório ou tipo kichinettes; apartamentos de dois e três 
dormitórios subdivididos em menores – que apresentavam um modelo reduzido de sala, cozinha, área 
de serviço, dormitório de empregada (ou não), banheiro e dormitórios – e os maiores – com o mesmo 
programa, entretanto com a presença da suíte, copa e, principalmente, salas com áreas mais generosas; 
e o apartamento de quatro ou mais dormitórios – com o programa amplo (VILLA, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Importantes diferenciações podem ser notadas, principalmente a partir dos anos de 1980, como é o 
caso da diminuição de áreas dos apartamentos ofertados no mercado, que em alguns casos podem 
chegar a até 30%7, ou mais dependendo do empreendimento – visto que já detectamos reduções de 
mais de 50% (fig. 9). Redirecionamentos, por parte da atividade imobiliária, da produção de 
empreendimentos habitacionais podem ser notados neste período, conforme as oscilações do mercado 
econômico, ora para os setores de mais alta renda, ora para os de média renda (CARDOSO, 1996). Tal 
atitude interferia diretamente na metragem quadrada das unidades, que em alguns casos aumentava de 
tamanho.  

Para compensar as perdas de área das unidades, 
verificamos que, a partir dos anos 1970, os 
empreendimentos, principalmente de alto luxo, 
iniciam um processo que se desenvolve com toda a 
força nos dias atuais, de valorização da esfera 
coletiva dos edifícios de apartamentos, 
caracterizado pelo surgimento de equipamentos de 
uso coletivo (fig. 10) (MACEDO, 1991; 
TRAMONTANO, 1998).  

Se, por um lado, na década de 1980, na maioria 
dos anúncios publicitários de ofertas de 
apartamentos para venda, a ênfase era dada sobre 
o produto – materiais de acabamento, interfones, 
armários embutidos de tal madeira, elevadores de  
tal marca, etc -, a partir de meados da década de 1990,  os  estilos  de  vida  começaram  a  ser 
valorizados. Não bastava que os edifícios de apartamentos fossem dotados de variada gama de 
equipamentos coletivos. Tornava-se importante explicitar de que forma estes poderiam influir no 
status social dos moradores. Itens essenciais para se viver bem passaram a ser enfatizados na maioria 
dos lançamentos de apartamentos da cidade de São Paulo (Fig. 11) (VILLA, 2002). 

 

                                                 
6 Estas tipologias, ao longo das décadas passadas, principalmente a partir dos anos de 1950, foram se consolidando, impulsionadas, 
especialmente, pelos atores do mercado imobiliário, que viam nesta padronização uma maneira de atender fatias cada vez maiores da 
sociedade. 
7 Em geral todos os imóveis têm diminuído de tamanho, mas os apartamentos de três dormitórios têm se reduzido mais, segundo números da 
Embraesp, Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio. Em 1985 um apartamento de três dormitórios tinha em torno de 115m², em 2000 o 
mesmo programa caberia em 81m².(Embraesp, Relatórios anuais, São Paulo, 2000) 

Fig. 9 - Planta de apartamentos com dormitório reversível. Acima: edifício Vila Romana, rua Croata, s/ identificação do autor, 1984. 
Abaixo: edifício à rua Bernardino de Campos, 1983, s/ identificação do autor, 1983.(fonte: JORNAL FOLHA DE S. PAULO, 
17/07/1984 e 16/03/1983) 

 

Fig. 10 - Conjunto Portal da Cidade, Ruy Ohtake, 1986, 
foto da área de lazer do conjunto. (fonte: FARIAS, 1994)



Novas fórmulas de habitação foram-se delineando por 
iniciativa do mercado imobiliário que, auxiliado pelos 
profissionais de marketing, estava atento às 
transformações em curso do perfil dos usuários. O número 
de descasados, solteiros, DINKs (Double Income No 
Kids)8, casais com mais idade cujos filhos já saíram de 
casa e idosos que viviam solitariamente havia aumentado 
significativamente nas últimas décadas, principalmente nos 
grandes  centros  urbanos e o mercado tratou de 
contemplá-los, segmentando seus projetos. Em meio às 
configurações convencionais, vieram os flats, Lofts, 
Butler-services e uma valorização das antigas kitchenettes.  

Outro recurso utilizado pelos vendedores de edifícios de 
apartamentos sob o pretexto de responder à diversidade de 
perfis familiares, foi o de oferecer, ainda na fase pré-
construção, opções de organização interna das unidades. 
Uma boa parte dos lançamentos de edifícios de 
apartamentos de três dormitórios da cidade de  São Paulo 
apresentava, a  partir do  final  da  década de 1990, as 
chamadas plantas flexíveis (fig. 12). Eram colocadas à  
disposição dos compradores várias opções de planta interna, que, nos dizeres mercadológicos, 
atendiam melhor às necessidades e o estilo de vida de cada um. O problema destas plantas é 
manterem a estrutura convencional de cômodos monofuncionais e a tripartição social-íntimo-serviços, 
sem questionar se esse modelo è ainda adequado aos modos de vida contemporâneos. Algumas 
possibilidades de reorganização oferecidas limitam-se à alteração do uso de alguns cômodos. Outras 
pressupõem o deslocamento de portas, a construção ou não de certas paredes, diferentes 
possibilidades de uso para o dormitório de empregada. Às vezes chega-se a oferecer uma centena de 
possibilidades de plantas. Trata-se, no entanto, de uma flexibilidade inicial, controlada pelo projeto, e 
que pode ser bom, e muitas, vezes, por se utilizarem painéis leves para divisórias, permitem 
alterações futuras sem grandes reformas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Casais com dupla renda sem filhos. 

Fig. 11 - Edifício Grand Space Perdizes, 
Pompéia, Tecnisa, 2002, peças gráficas de 
publicidade.  
(fonte: WWW.PLANETAIMOVEIS.COM) 

 
Fig. 12 - Edifício à rua Aimberê, Roberto Candusso, 1999, planta tipo e opções de plantas. (fonte: 
CANDUSSO,2000) 



3. CONCLUSÃO 
Analisando tanto as novas tipologias de apartamentos como as tradicionais utilizadas no mercado 
paulistano, notamos que a tripartição dos espaços da habitação em áreas social, íntima e de serviços 
insiste em dominar os partidos arquitetônicos, mesmo quando se trata de unidades que não se 
destinam a famílias nucleares. A resposta do mercado tem sido, via de regra, uma associação entre o 
modelo habitacional burguês oitocentista e o modelo funcional veiculado pela arquitetura Moderna. 
Entretanto, algumas destas novas configurações apresentam soluções que caminham para a integração 
dos espaços e sobreposição das funções, como é o exemplo dos apartamentos pequenos onde a sala de 
estar se funde com a cozinha, separadas, às vezes, apenas por uma mesa de refeições fixa, apesar 
desta solução não ser uma inovação recente, já que as chamadas cozinhas americanas se difundiram 
na década de 1920. 

Nesse início da década de 2000, o quadro geral dos apartamentos construídos na cidade de São Paulo 
tampouco se altera muito. Em meio a uma diversidade cada vez maior de perfis de grupos 
domésticos, e das alterações cada vez mais múltiplas de seus modos de vida, os conceptores de 
edifícios de apartamentos, associados a incorporadores e vendedores, parecem responder a essas 
demandas de uma maneira pouco convincente. Aparentemente, o mercado imobiliário, nestes últimos 
anos, vem apresentando novidades em relação aos apartamentos oferecidos nas décadas anteriores. 
Como em outras épocas, o desejo e as necessidades dos moradores são, de maneira geral, atendidos 
minimamente sob a alegação de que se chegou a resultados projetuais economicamente viáveis 
(VILLA, 2002). 
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