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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo analisar e revelar as configurações espaciais e os usos contemporâneos do 
quarto de empregada em apartamentos modernistas na cidade de João Pessoa (PB) entre as décadas de 
1950 a 1970. Este cômodo tem passado por transformações na história da casa brasileira, sendo 
considerado um representante dos resquícios modernos da senzala, e, diante da atual diversificação do 
modo de morar, questiona-se quais foram as concepções projetuais adotadas e quais são os usos 
contemporâneos. Deste modo, foram selecionados três edifícios no centro histórico a fim de analisar o 
projeto in loco e verificar possíveis reformas, além de testemunhar os seus usos. O estudo contribui para o 
registro arquitetônico, bem como para a discussão acerca da evolução dos modos de habitar na sociedade 
brasileira, além de fornecer subsídios que embasem a ação projetual, trazendo uma reflexão sobre as 
transformações do quarto de empregada. 
 
Palavras-chave: quarto de empregada; apartamento; João Pessoa (cidade). 

ABSTRACT 

The research aims to analyze and reveal the spatial configurations and contemporary uses of the maid's 
room in modernist apartments in the city of João Pessoa (PB) between the 1950s and 1970s. This room has 
undergone transformations in the history of the Brazilian house, Being considered a representative of the 
modern remnants of the slaves' quarters, and, faced with the current diversification of the way of dwelling, 
questioned the design conceptions adopted and the contemporary uses. In this way, selected 3 buildings in 
the historic center to analyze the project in loco and verify possible reforms, as well as to witness their uses. 
The study contributes to the architectural record, as well as to the discussion about the evolution of the ways 
of living in Brazilian society, besides providing subsidies that support the design action, bringing a reflection 
on the transformations of the maid's room. 

Keywords: maid's room; apartment; João Pessoa (City). 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o final do século XX, o espaço doméstico na habitação brasileira vem sofrendo 

transformações derivadas dos novos hábitos e estilos de vida da sociedade contemporânea que 

mudam constantemente durante o curso do tempo e afetam a forma e o uso da habitação 

(CABRITA, 1995). Tais mudanças abrangem as relações entre patrão-empregado através da 

execução de novas leis trabalhistas e da formalização da prestação de serviço doméstico, 

contribuindo assim, numa nova forma de habitar e trabalhar no espaço doméstico, mais 

enfaticamente, repercutem na redefinição de práticas, usos e configurações sócioespaciais da 

dependência doméstica na habitação. Com a nova legislação, houve a acentuação de novas 

formas para prestação de serviço doméstico implicando na redução de contratação de trabalhador 

com vinculação familiar (morar-dormir) (MORAIS, 2017). 

 

Diante deste cenário de transformações nos quartos de empregada que anunciam o desuso ou a 

inserção de novos usos nesse espaço, este artigo tem como objetivo analisar e revelar quais 

foram os conceitos que nortearam a produção das dependências domésticas nos apartamentos 

residenciais modernistas da cidade de João Pessoa entre as décadas de 1950 a 1970, símbolos 

de modernidade, da suposta ordem e progresso, e, que compreenderam o primeiro ciclo de 

verticalização da cidade. Em adição, indagamos se há a resistência na permanência no rótulo 

original desse cômodo ou se ele sofreu alguma reforma espacial ou alteração de função. Para 

responder tais questões, selecionamos e visitamos 3 edifícios a fim de analisar o projeto in loco e 

verificar possíveis reformas, além de testemunhar os seus usos. As etapas de pesquisa 

compreenderam: 

 

1) Definição de parâmetros temporais e geográficos: selecionamos 3 habitações multifamiliares 

que foram projetadas durante o primeiro ciclo de verticalização, definido por Chaves (2008) entre 

1957 - data do projeto primeiro arranha-céu1 na capital paraibana - até o final da década de 1970, 

localizadas no bairro do Centro (Figura 1), área onde houve o pioneirismo da verticalização 

habitacional na cidade de João Pessoa; 
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Figura 1: Mapa de localização dos edifícios visitados no bairro do Centro. Fonte: Fernando Morais (2015).  

 

2) Seleção da amostragem2: cada uma das 3 décadas do século XX elegidas para análise foi 

representada por 1 edifício, a fim que eles possam revelar, através da diversidade temporal, a 

produção e a transformação do quarto de empregada nas habitações multifamiliares. Aplicamos a 

metodologia desenvolvida por Sposito e Góes (2013), em que as autoras explanam os meios que 

encontraram para seleção e entrada nos condomínios residenciais fechados, cenário semelhante 

aos edifícios de apartamentos. O procedimento visa preferencialmente, e, quando possível, o 

estabelecimento de contatos com pessoas de nossos círculos sociais ou com moradores que 

fossem indicados por pessoas nossas conhecidas, isto é, tentamos constituir uma rede de 

contatos que possibilitasse a entrada nos espaços fechados e de acesso controlado, pois, apenas 

assim, a pesquisa in loco seria viabilizada, devido às complexidades das dimensões sociais e das 

dificuldades referentes aos muros que se pretendem atravessar.  

 

3) Pesquisa bibliográfica e arquivista acerca da temática abordada e particularmente dos edifícios 

selecionados realizada nas bibliotecas da Universidade Federal da Paraíba e nos acervos digitais 

de dissertações e teses. 

 

4) Elaboração de fichas de análise para sistematização de dados: a nomenclatura, o layout 

proposto no desenho original da planta-baixa; a localização do quarto e do banheiro; os meios de 

acessos para esses cômodos, a forma geométrica, as dimensões espaciais; a presença de 
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janelas; os usos do espaço; a disposição atual do layout e mobiliário em uso.  Elaboração de 

roteiro de entrevista para obter as percepções dos usuários acerca do quarto de empregada; 

 

5) In loco: As visitas realizadas se traduzem como a parte mais instigante da pesquisa, pois 

possibilitaram uma análise mais aprofundada da dependência doméstica através da revelação de 

aspectos de significado subjetivo, ou seja, a quarta dimensão na arquitetura, caracterizada pela 

própria vivência e compreensão do usuário no espaço (ZEVI, 2009). As visitas foram compostas 

de 3 etapas: medição, registro fotográfico e de vídeo e entrevista pessoal; 

 

6) Análise do material obtido; 

 

A relevância do estudo compreende o campo de estudo da habitação no Brasil, enfatizando a 

dependência doméstica, cômodo residencial que ainda não foi muito contemplado nas pesquisas 

acadêmicas no âmbito da arquitetura nacional, podendo assim, vir a contribuir na compreensão da 

produção e transformação do quarto de empregada, tomando a tipologia da habitação multifamiliar 

do primeiro ciclo de verticalização da cidade na cidade de João Pessoa como estudo de caso. O 

recorte temporal escolhido também se torna fator preponderante, pois contribui para o estudo e 

registro arquitetônico modernista, bem como para a discussão acerca da evolução dos modos de 

habitar na sociedade brasileira, além de fornecer subsídios que embasem a ação projetual, 

trazendo uma reflexão sobre as transformações do quarto de empregada. 

 

OS QUARTOS DE EMPREGADA NOS APARTAMENTOS MODERNISTAS 
NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) 

 
As habitações verticais multifamiliares surgiram nas cidades brasileiras com o avanço da 

urbanização, com o crescimento populacional acelerado e com a necessidade de adensamento. A 

proposta residencial inclui a manutenção de ambientes diferenciados, com superposição mínima 

de funções e o deslocamento dos aposentos de serviço, tradicionalmente localizados no quintal, 

que passaram a integrar o corpo da residência, buscando recuperar as disposições internas das 

casas unifamiliares. É o que afirma Bruand (1981, p. 20-21): “nos edifícios de apartamentos 

podem-se encontrar as mesmas características das residências (...) separação rígida entre as 

dependências sociais e de serviços”.  
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Nesse cenário, segundo Lemos (1996, p. 79), “o Brasil tornou-se o primeiro e único país a possuir 

edifícios com essa precaução separadora de circulações”, que exige entradas de serviço 

independentes ou cozinhas com saídas diretas para a caixa de circulação vertical. Assim, apesar 

do conceito inovador de modernidade e coletividade que a habitação vertical trazia, o efeito do 

novo modo de morar estimulou o individualismo da vida privada praticada nas “casas térreas 

muradas”, eliminando os espaços coletivos e zoneando rigidamente o espaço doméstico, 

conforme o pensamento de Reis Filho (2014, p. 53) quando afirma que “os edifícios se ligavam 

estreitamente aos esquemas rígidos dos tempos coloniais, evidenciando que a sociedade 

brasileira ainda revelava os compromissos de um passado recente com o regime de trabalho 

escravo”.  

 

Na cidade de João Pessoa o período entre as décadas de 1930 e 1950 compreendeu um conjunto 

de importantes ações de modernização e expansão da área de ocupação da cidade que 

modificaram a cena urbana, a exemplo da introdução da tipologia arquitetônica definida como 

“edifício alto de apartamentos”, comercializada como símbolo de modernidade, de 

desenvolvimento econômico, de progresso técnico e dos “novos tempos”. Esta nova tipologia 

materializava os desejos de uma sociedade que almejava a incorporação dos “novos hábitos” que, 

por sua vez refletiam a (re)produção de um novo quadro social e de novos valores culturais 

inspirados pelas referências do novo modo de morar das habitações destinadas à população de 

renda média-alta nos grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, principais vetores  

de difusão local da arquitetura moderna brasileira3. Segundo Chaves (2016, p. 311) o marco do 

primeiro ciclo da verticalização habitacional na cidade de João Pessoa foi o edifício Presidente 

João Pessoa, conhecido como “18 andares”, referência ao número de pavimentos da edificação, 

que, até os dias atuais, permanece como o mais alto construído no bairro do Centro de João 

Pessoa.  

 

O projeto teve como ponto de partida a contratação do arquiteto carioca, Ulysses Petrônio 

Burlamaqui, pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários (IAPB) em parceria com o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com um convênio junto à Caixa Econômica Federal 

para a construção do Edifício Sede do IAPB e dos apartamentos residenciais aos funcionários do 

Banco do Brasil em um programa nacional de incentivo à casa própria em 1957, ano da 

aprovação do projeto. Burlamaqui sobrevoou a cidade para definir o local da primeira experiência 

de habitação multifamiliar em altura da cidade de João Pessoa e decidiu escolher o terreno de 

grande declividade ocupado pela antiga Escola de Música Antenor Navarro, sendo doado pelo 

governador Flávio Ribeiro Coutinho (1956-1957) (PEREIRA, 2008, p. 101). 
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O arquiteto utilizou elementos formais, funcionais e estruturais referentes ao contexto da 

arquitetura moderna da época, que primava pela redefinição, renovação e modernização da 

moradia através do funcionalismo e do racionalismo plástico, a fim de instituir o edifício como o 

primeiro arranha-céu da cidade e o maior em área construída (8.500 m2). Desta forma, a 

edificação rompe com a predominante horizontalidade na paisagem do seu entorno devido ao seu 

elevado gabarito (figura 2). O edifico foi concluído em março de 1965, possuindo uso misto 

(institucional e residencial): ao INSS foram cedidos os primeiros pavimentos do prédio que seriam 

destinados ao setor de serviços da rede pública de saúde, enquanto aos bancários foi reservado o 

bloco residencial disposto em lâmina linear: o quinto pavimento composto por um mezanino 

destinado à realização de festas, e o sexto ao décimo sétimo pavimento onde se encontram as 49 

unidades habitacionais, sendo 4 apartamentos por andar em duas tipologias, as maiores unidades 

localizam-se nas extremidades do edifício e possuíam 3 quartos, enquanto os menores, situados 

no centro, possuíam 2 quartos. 

 

Figura 2: Vista panorâmica do centro histórico de João Pessoa em 1968, em destaque o Edifício Presidente 

João Pessoa (18 andares). Fonte: Acervo Humberto Nóbrega.   
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No edifício Presidente João Pessoa o quarto de empregada se faz presente nas 2 tipologias de 

apartamentos (figura 3), indicado na planta-baixa com as dimensões de 2,80 m x 2,50 m (7 m2), e, 

com proposta de layout original composto por duas camas com um guarda roupa entre elas (figura 

4), demonstrando ser um quarto espaçoso. Sua diferenciação encontra-se na inserção de uma 

janela para área externa apenas na opção do apartamento com 3 quartos. Ambos dormitórios 

possuem uma janela alta que permite uma abertura para área de serviço, que os resguarda da 

fachada pela área de serviço. 

 

Figura 3: Planta-baixa do pavimento-tipo do edifício Presidente João Pessoa. Fonte: Pereira (2008, p. 102). 

Editado por Fernando Morais. 
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Figura 4: Detalhes das dependências de serviço na planta-baixa original do edifício Presidente João 

Pessoa. Fonte: Acervo de Fernando Morais. 

 

Em comparação aos quartos de empregada dos apartamentos do século atual, um ex-morador do 

edifício, Gomes Filho (2009), relatou que o arquiteto “não jogou a dependência de empregada em 

uma sobra de espaço qualquer, traçou cuidadosamente os aposentos da empregada, que são 

amplos, agradáveis, com total e absoluta privacidade e acesso exclusivo”. A privacidade 

anunciada no discurso do antigo morador do edifício pode estar camuflada como sinônimo de 

segregação, já que o acesso e a circulação são independentes do convívio familiar. Em relação ao 

banheiro da empregada, não se pode afirmar que seja amplo, pois o mesmo apresenta na planta-

baixa apenas 1,00 m x 1,50 m (1,50 m2), localizado justaposto ao quarto de empregada, 

apresentando uma janela externa e uma porta em frente ao chuveiro, que está ao lado do vaso 

sanitário, contudo, não consta a presença da pia ou lavatório (figura 5).  
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Figura 5: Fotos das dependências de empregada do edifício residencial Presidente João Pessoa em 

14/10/2015. Fonte: Acervo de Fernando Morais (2015). 

 

No apartamento visitado, os 3 moradores não são empregadores, portanto não há a presença da 

empregada doméstica. Assim, eles usam o quarto de empregada como depósito e extensão da 

área de serviço. Para o morador 1, esse cômodo: 

 

 “é um quarto para os tamanhos de hoje, um quarto grande, porque tem nove metros 

quadrados, e uma janela que dá para parte do nascente e um banheiro de empregada. [...] 

Bem arrumadinho, é confortável, bem ventilado e tudo” (grifo nosso). Morador 1, 14/10/2015.  

 

Na fala do morador 1 destaca-se a sensação de dimensões superiores ao que foi encontrado na 

medição, aparentando, então, estar satisfeito com o tamanho e com a ventilação. Registramos 

que o banheiro sofreu uma reforma, que originalmente era justaposto ao quarto, e, que resultou na 
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transformação em uma suíte devido à mudança na localização da porta para o interior do 

dormitório, em adição ao deslocamento do chuveiro e do vaso sanitário, embora tenha 

permanecido sem o lavatório devido às suas dimensões, ainda menores que as indicadas na 

planta-baixa, pois possui apenas 1,32 m2. 

 

Na década de 1960, segundo Chaves (2016), a produção de habitações multifamiliares 

apresentou pouca variação na tipologia de apartamentos em um mesmo edifício, atribuindo a 

homogeneidade social, com poucas exceções. Selecionamos o edifício Caricé como o 

representante dessa década, localizado nas imediações do Parque Sólon de Lucena, também 

conhecido como “Lagoa”, e da Avenida Getúlio Vargas, áreas funcionais já valorizadas que 

estavam inseridas no núcleo central da cidade. O primeiro projeto foi de autoria dos arquitetos 

Florismundo e Heleny Lins, que apresentaram a primeira proposta do edifício de apartamentos 

Caricé na revista Acrópole em 1959, seguindo “as normas da arquitetura contemporânea, 

apresentando linhas simples, aspecto leve de forma a dar aos seus ocupantes as condições de 

vida ideal” (EDIFÍCIO de apartamentos, 1959, p. 111). Contudo, este projeto não chegou a ser 

executado, pois foi rejeitado pelos incorporadores e também engenheiros, Walter Vinagre e 

Romildo Marques, sob a alegação de “mal aproveitamento do terreno”, estando em oposição aos 

anseios da iniciativa privada. Deste modo, os mesmos se encarregaram do novo projeto, que foi 

iniciado em 1964 e apresentava três tipologias de apartamentos a fim de flexibilizar o preço e o 

perfil de condôminos. Neste projeto o edifício totaliza 117 unidades habitacionais distribuídas em 

14 andares. O mesmo resultou em uma construção de 17.000 m2 que, devido à inadimplência, 

apenas foi concluído por volta de 1970 (PEREIRA, 2008, p. 185). A planta-baixa do pavimento-tipo 

da proposta que foi executada (figura 6) revela a implantação em “L”, dispondo nas três tipologias 

de apartamentos o quarto e o banheiro de empregada numa variação de cinco tipos do setor de 

serviço, que alternam a localização, o tamanho4 e as janelas dos seus cômodos a depender da 

disposição do eixo sul-leste (quadro 1): 
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Figura 6: Planta-baixa do pavimento-tipo do edifício de apartamentos Caricé no projeto de 1964. Fonte: 

Acervo LPPM. Editado por Fernando Morais. 

 

Identificação Quarto Banheiro 

 

Apt. 

Pequeno 

Eixo Leste 

Dimensões maiores (5,75 

m2) 

Janela alta de cobogó para o 

corredor de circulação 

Dimensão padrão (1,75 m2) 

Justaposto ao quarto 

Enclausurado 

Janela alta de cobogó para 

área de serviço 

 

Apt. Médio 1 

Eixo Leste 

Dimensões menores (4,25 

m2) 

Janela de correr para área 

externa 

Dimensões menores (1,55 

m2) 

Separado do quarto 

Enclausurado 

Não possui janela alta  

 

Apt. Médio 2 

Eixo Sul 

Dimensões menores (4,70 

m2) 

Janela de correr para área 

de serviço 

Dimensão padrão (1,75 m2) 

Parcialmente justaposto ao 

quarto 

Janela alta de cobogó para 

o corredor de circulação 
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Apt. Médio 3 

Eixo Sul 

Dimensões maiores (6,56 

m2) 

Janela de correr para área 

externa 

Dimensão padrão (1,75 m2) 

Separado do quarto 

Enclausurado 

Não possui janela alta 

 

Apt. Grande 

Aresta Sul-

Leste 

O maior quarto (8,85 m2) 

Enclausurado 

Não possui janela 

O maior banheiro (2,95 m2) 

Justaposto ao quarto 

Enclausurado 

Não possui janela alta 

 

Quadro 1: Tipologias das dependências de serviço do edifício Caricé no projeto de 1964. Fonte: Acervo de 

Fernando Morais. 

 

Através do quadro 1 é interessante perceber que os banheiros de serviço continuaram sem pia, ao 

mesmo ponto que há a segregação sócioespacial no acesso ao quarto da empregada à área de 

circulação externa através de duas barreiras espaciais (portas da cozinha e da área de serviço), 

realçando ainda mais a invisibilidade do trabalhador doméstico.  

 

Dentre as 5 tipologias de quartos de empregada identificadas no edifício Caricé, apenas 2 

estavam disponíveis para a visita: o apartamento 1 identificado por nós como “Médio 2 Eixo Sul”, é 

habitado por 3 moradores, sem empregada doméstica, que ocupam 3 quartos + dependências de 

serviço. Os cômodos são recuados pelo corredor de circulação externa, que, por sua vez, possui 

uma vedação de cobogó de piso a teto, escurecendo o espaço originalmente proposto ao 

alojamento do empregado doméstico. Nesse apartamento, o quarto de empregada, com 4,70 m2, 

foi utilizado como despensa e depósito, mas também como extensão da área de serviço, função 

também desempenhada pelo banheiro (1,75 m2), afastado do quarto, e, que não possui lavatório. 

Segundo o morador 2, o quarto pode adquirir boas feições e tornar-se confortável caso seja 

futuramente utilizado como dormitório, contudo, percebe-se que o mesmo desconhece a medida 

da área desse cômodo, que está um pouco abaixo dos 5 m2 (figura 7) de acordo com o seu relato: 

 

É um quarto comum, é assim, deve ter uns três metros quadrados, assim, eu não sei a 

medida. Ele dá muito bem para uma pessoa só, porque cabe uma cama de solteiro, cabe 

armário, dá pra armar uma rede, tem prateleiras. Se for para uma pessoa só dá muito bem, 
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é um quarto comum. Tem porta, tem uma janela que ajuda a ventilação e tem um banheiro 

também, que faz parte da dependência, banheiro completo (grifo nosso). Morador 2, 

06/10/2015. 

 

 

Figura 7: Fotos das dependências de empregada na tipologia “Médio 2 Eixo Sul” do edifício residencial 

Caricé em 06/10/2015. Fonte: Acervo de Fernando Morais (2015). 

 

Já o segundo apartamento visitado, cuja tipologia foi denominada por “Médio 3 Eixo Sul”, habitado 

por 2 moradores, sem empregada doméstica, que ocupam 3 quartos + dependências de serviço. 

Os moradores optaram por ocupar o dormitório da empregada (6,56 m2) como depósito que abriga 

dois guardas roupas embutidos, uma estante de aço com materiais de limpeza e vários objetos, 

além de uma janela que ocupa um espaço considerável da fachada, que, por sua vez, recebe uma 
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forte incidência solar (Poente) (figura 8). O banheiro (1,75 m2) é separado do quarto, 

enclausurado, sem aberturas na parede ou acima da porta para área de serviço, e serve como 

uma segunda alternativa para o uso íntimo, caso o único banheiro social do apartamento esteja 

ocupado, embora também não possua lavatório. Nas palavras do morador 3, o quarto de 

empregada: 

 

[...] não é muito grande, e ele tem uma iluminação boa, à tarde, que o sol tá numa posição 

que deixa bem claro, mas que não entra diretamente, ele também é arejado, não é tanto, 

mas é um pouquinho. Se fosse usado como quarto, pela manhã não seria confortável, e à 

noite seria confortável (grifo nosso). Morador 3, 06/10/2015. 

 

 

Figura 8: Fotos das dependências de empregada na tipologia “Médio 3 Eixo Sul” do edifício residencial 

Caricé em 06/10/2015. Fonte: Acervo de Fernando Morais (2015). 

 

Já na década de 1970, mais especificamente no ano de 1971, foi elaborada a legislação que 

regularia a partir de então as novas construções da cidade de João Pessoa: o Código de Obras 
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Municipal5. Nele constavam, pela primeira vez na capital paraibana, as referências de dimensões 

mínimas6 indicativas ao quarto e banheiro de empregada, em qualquer tipologia de habitação, 

dispostas na Lei nº 1. 347 de 27 de abril de 1971: 

 

Art.  176 - Os sanitários de uso dos empregados domésticos terão área mínima de 2,00m2 

(dois metros quadrados) com forma geométrica que admita a inscrição de um círculo de 

90cm (noventa centímetros) de diâmetro mínimo, e ser dotados de chuveiro, lavatório e 

W.C.  

Art. 177 - Os quartos de uso de empregados domésticos terão área mínima de 5,00m2 

(cinco metros quadrados) com forma geométrica das admita a inscrição de um círculo de 

2,00m (dois metros) de diâmetro mínimo dotados de pé direito não inferior a 2,40m (dois 

metros e quarenta centímetros). (JOÃO PESSOA, 2001). 

 

No bairro do Centro selecionamos o edifício Manoel Pires, de autoria do arquiteto Carlos Alberto 

Carneiro da Cunha com colaboração de Armindo Leal da Costa, Geraldo José Monteiro e Maria 

Helena Peixoto, projetado em 1973, 2 anos após a elaboração do Código de Obras da Cidade, o 

que pode apontar os caminhos para intuir algumas modificações na configuração espacial interna 

dos apartamentos segundo as indicações legislativas. O edifício foi construído com recursos 

privados (Empreendimentos Pires Ltda. e em parceria com a IMENSA, Indústria Metalúrgica do 

Nordeste S/A) do comerciante Adrião Pires Bezerra, diretor-superintendente do Grupo Pires e 

membro de uma das famílias com alto poder aquisitivo de João Pessoa entre as décadas de 1960 

e 1970. Para a conclusão da construção deste empreendimento, os construtores pediram um 

empréstimo em dólar, mas devido à uma super desvalorização da moeda nacional na época, a 

dívida aumentou em 20 vezes e ocasionou na perda de todos os seus bens durante a construção, 

adiando o início das obras para o ano de 1975 e conclusão em 1977 (DINAMISMO,... 1977, p. 3-4; 

BRITO, 2013). 

 

O edifício caracterizava-se como um arranha-céu de uso misto: era composto nos três primeiros 

pavimentos pela primeira e maior loja de departamento do Estado da Paraíba, o Gran Pires 

(também conhecido como o Lojão da Lagoa7), inaugurando também a primeira escada rolante 

Otis instalada na Paraíba, enquanto nos demais pavimentos superiores foram inseridas duas 

torres com 12 pavimentos destinadas às moradias, elas eram compostas por duas tipologias de 

apartamentos nos pavimentos-tipo e, mais acima, a inovação de um apartamento com dimensões 
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maiores e espaços diferenciados na cobertura duplex, totalizando 42 apartamentos em cada torre 

(figura 9).  

 

 

Figura 9: Planta-baixa do pavimento-tipo e da cobertura do edifício de apartamentos Manoel Pires. Fonte: 

Acervo do LLPM. Editado por Fernando Morais. 

 

Em relação às dependências de serviço, verificamos algumas inovações a exemplo da integração 

do banheiro ao quarto, formando a suíte, solução utilizada tanto no pavimento-tipo quanto na 

cobertura, e da inserção da pia no layout do banheiro (figura 10). O acesso do quarto é realizado 

pela área de serviço, que ao possuir duas portas de acesso proporciona o aumento da 

invisibilidade do trabalhador doméstico e do seu espaço de morada-trabalho: quarto (5,06 m2) e 

banheiro (2,43 m2), presentes nas duas tipologias do pavimento-tipo com as mesmas dimensões e 

com janelas para área externa, auxiliando minimamente a ventilação e a iluminação, já que estão 

recuadas da fachada. Já o apartamento  da cobertura possui todos os cômodos maiores: o 

banheiro é estreito e comprido (4,14 m2), com janela alta, e o quarto é espaçoso (8,08 m2), sendo 

composto por um volume de armário embutido projetado para fora e por um grande conjunto de 

esquadrias em “L”, que pode tentar beneficiar a ventilação, mas prejudica o conforto térmico, 

devido à exposição solar no poente, e a privacidade do usuário, visto que esse cômodo coincide 

paralelamente com o quarto de empregada do apartamento adjacente. 
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Figura 10: Detalhes das dependências de serviço na planta-baixa original do pavimento-tipo do bloco B do 

edifício Manoel Pires. Fonte: Chaves (2008, p. 61). Editado por Fernando Morais. 

 

Na tipologia do pavimento-tipo, o apartamento visitado habitado por 3 moradores, sem empregada 

doméstica, que ocupam 3 quartos + dependências de empregada, no qual decidiram utilizar o 

banheiro da suíte de serviço como abrigo de materiais de limpeza e manutenção, e, o dormitório 

de como depósito, enquanto (figura 11), que, na opinião do morador 4: 

 

Ele é uma área pequena, com banheiro, que é considerado até como se fosse uma suíte, e 

lá a gente tem ele lá como pra botar nossas coisinhas que a gente não tá usando mais, até 

que a gente tenha tempo de tornar ele um cantinho mais agradável para tirar as coisas e dar 

destino a elas, então eu posso transformar ele no meu escritório (grifo nosso). Morador 4, 

14/10/2015. 
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Figura 11: Fotos das dependências de empregada do pavimento-tipo do edifício residencial Manoel Pires 

em 14/10/2015. Fonte: Acervo de Fernando Morais (2015). 

 

A tipologia da cobertura faz jus ao título, visto que aí residem 8 pessoas que ocupam 6 quartos + 

dependências de serviço, sendo o maior exemplar visitado na pesquisa. O mesmo apresenta uma 

suíte equipada com um guarda roupa embutido e com um conjunto de esquadrias que permitem a 

incidência de forte insolação no poente, além de um banheiro que ainda conserva o revestimento 

original de azulejos ornamentados (figura 12). A suíte desse apartamento utilizada para a 

acomodação do cachorro da residência, e, eventualmente é utilizada como quarto de hóspedes 

segundo o relato do morador 5:  

 

ele (o quarto) tem um guarda roupa embutido, uma “suitiezinha”, dá espaço para botar uma 

cama beliche, dá legal, uma televisão, legal também, dá pro “caba” se acomodar bem lá 

(grifo nosso). Morador 5, 08/10/2015. 
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Figura 12: Fotos das dependências de empregada da cobertura do edifício residencial Manoel Pires em 

08/10/2015. Fonte: Acervo de Fernando Morais (2015). 

 

Podemos intuir que o “quartinho” nas 3 primeiras décadas no início da verticalização na cidade de 

João Pessoa, foi concebido como espaço privativo e excludente, recebendo a denominação de 

“quarto de empregada” nas plantas baixas, o que explicita o entendimento de que o espaço é 

destinado ao trabalhador doméstico do gênero feminino. Contudo, cabe ressaltar a diferença do 

uso do complemento nominal “de” e “para”: quando utilizado como “quarto de empregada” ou 

“quarto da empregada” entende-se que a preposição “de” adquire sentido de pertença, porém, 

este aqui é utilizado de maneira falsa, já que a empregada doméstica não é proprietária do quarto, 

assim, o mais correto seria “quarto para empregada” por meio do uso da preposição “para” com 

sentido de ocupação, disposição ou propósito, denotando que ela apenas irá ocupar o espaço de 

um determinado cômodo ligado ao setor de serviço na residência dos patrões e que não garante a 

função exclusiva de dormitório. 
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A implantação dos quartos de empregada estabeleceu ainda a relação de frente-fundo, revelando 

a reprodução do antigo quintal da casa unifamiliar das classes alta e média brasileira. 

Constatamos três soluções: quarto justaposto ao banheiro, quarto separado do banheiro, e por 

último, a suíte, visto que ela representa a tentativa de modernizar e proporcionar maior 

privacidade ao usuário, com o banheiro de uso exclusivo vinculado ao quarto, além de buscar a 

valorização do apartamento, afinal, o status condiz proporcionalmente com o número de suítes, 

mas que também cria uma circulação que reduz o espaço interno.  

 

Quanto ao tamanho dos quartos “de” empregada, pode-se afirmar que ele se aproximou de outras 

realidades brasileiras em relação ao espaço mínimo do dormitório, entre 4,50 m2 e 7 m2, 

adaptados em espaços de menor dimensão em relação aos outros cômodos do apartamento, 

tornando-os ainda mais perversos, pois geralmente é o espaço secundário, correspondendo à 

área que “sobra", o resto”, locado em locais pequenos e menos arejados que podem, ou não são 

beneficiados com a luz solar. Já o tamanho dos banheiros, constatamos serem muito pequenos, 

verdadeiros cubículos, as vezes não correspondendo ao que se apresenta nas plantas-baixas 

nem contendo pias ou lavatórios. Tais características denotam o desconforto e a falta de 

privacidade para a empregada doméstica. 

 

Há um entendimento de que esses espaços são construídos nessas condições mínimas pelo não 

reconhecimento da empregada como pessoa e trabalhadora, assim, reduzem-se as dimensões do 

quarto, demarcam-se os espaços internos e limitam-se as áreas externas de circulação. Desta 

foram, o quarto de empregada reflete a ambiguidade dessas relações de trabalho/moradia. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa revelou que os espaços destinados ao empregado doméstico nas habitações 

multifamiliares dos 3 edifícios modernistas analisados na cidade de João Pessoa, remetem a uma 

“modernização” das configurações da antiga senzala (BRUAND, 1981, p. 20; LARA, 2013; REIS 

FILHO, 2014, p. 78). Enquanto produto da formação social, o “quartinho” é projetado com 

intencionalidades: representa, para o seu usuário, o espaço de exploração para o trabalho 

ininterrupto, da opressão, da invisibilidade, da falta de individualidade, da falta de privacidade do 

trabalhador doméstico, do controle dos patrões, do cenário que possibilita o assédio sexual, da 

distinção e das hierarquias sócioespaciais entre patrões-empregados e entre os próprios 
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empregados, da segregação, do isolamento, da exclusão, sendo “[...] carregado de valores e 

subjetividade e reflete as relações que historicamente os homens estabelecem no modo de 

produzir e gerir a sociedade [...]” (SOUZA, 1991, p. 03). As configurações sociais refletem-se no 

espaço físico, competindo à arquitetura a materialização e a reprodução dos valores e dos 

discursos da sociedade e da época na qual ela se insere. Em outras palavras, a organização 

espacial traduz a ocorrência das estruturas do domínio, do poder e da autoridade (LEITÃO, 2014). 

 

Constatamos que a oferta do quarto de empregada está relacionada ao poder aquisitivo, assim 

como, às necessidades da prestação dos serviços domésticos por parte dos empregadores 

domésticos, contudo, o seu uso tem reduzido consideravelmente devido à preferência pelas novas 

formas de prestação de serviço doméstico sem vínculo empregatício. Em relação à concepção 

desse espaço, é possível afirmar que está é vinculada às dimensões mínimas, ou abaixo destas, 

além de uma variante de meios que desfavorecem o quarto em relação ao demais cômodos da 

residência. Assim, a pesquisa permitiu revelar as concepções projetuais e as modificações 

ocorridas na projeção e nos usos dos quartos de empregada das unidades residenciais inseridas 

no primeiro ciclo de verticalização na cidade de João Pessoa. Confirmamos que esses espaços 

assumiram novos usos, tais como depósito ou extensão da área de serviço, que denunciam e 

denotam os/dos problemas sócioespaciais da moradia brasileira, em especial da habitação 

multifamiliar, que, por ser compacta, potencializa os efeitos de segregação e revela os problemas 

da falta de espaço na área de serviço ou da inexistência de um depósito, incentivando a invasão e 

a ocupação com sobreposições de funções nas antigas dependências da empregada. 
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NOTAS DE RODAPÉ 
1 Define-se como arranha-céu como todo edifício alto com mais de dez pavimentos, com condições de habitabilidade humana, que faça 
uso do elevador de passageiros e da estrutura metálica ou de concreto armado (NERY, 2001, p.26).  
2 Ressalta-se que a pesquisa se caracteriza como qualitativa e não quantitativa, desta forma, o que aqui se denomina de amostragem 
são números estabelecidos pelo quadro geral e não determinados por um percentual estatístico.  
3 O processo de modernização na cidade de João Pessoa não revelou resultado equivalente ao fenômeno das metrópoles brasileiras, 
pois na sua paisagem nas décadas de 1920-1930 ainda predominavam construções “pouco elevadas (nunca excediam de três 
andares)” (CRESCER..., 1963, p. 3). 
4 Medidas referentes ao levantamento do pavimento tipo do acervo do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM-UFPB). 
5 Pelas indicações de Lemos (1978, p. 161) Saleiro Filho (2001 p. 34), e de Souza (1991, p. 64) é somente a partir da década de 1950 
que o quarto de empregada passou a ter área mínima regulamentada em Códigos de Obras nas cidades brasileiras com variação entre  
4,50 m2 e 7m2. 
6 Segundo às medidas recomendadas pela literatura, pode-se citar Almeida (2001), que relata que um dormitório precisa ter, no 
mínimo, 10 m2 de área e uma janela; enquanto Neufert (2008) indica que o espaço mínimo para inserir uma cama e um armário é de 6 
m2. 



½ 24 
 

 

7 O edifício posteriormente abrigou a antiga loja de departamento Mesbla, substituída adiante pela loja Esplanada, que mais 
recentemente encerrou suas atividades e deu espaço para inauguração do Lagoa Shopping em janeiro de 2017. 


