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Linhasmodernas e leves fogemdo clássico “country”
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O fato de estar localizada num ambiente campestre não impediu que os proprietários desta magnífica casa optassem por
linhas modernas e arrojadas, neste projeto assinado pelo escritório Santos&Santos. A construção, embora se imponha por
sua volumetria, possui linhas tão delicadas que parece flutuar. O uso de pedra natural, vidro, madeira e alumínio tornam a
manutenção incrivelmente fácil. O pé direito alto é acompanhado por uma escada que leva a três suítes muito confortáveis.

Por Flávia de Gusmão
flgusmao2@gmail.com
Twitter:@flaviadegusmao
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Neste terreno em Chã Grande, onde
haviam ruínas de uma casa anterior, foi
erguida esta residência campestre. Os
vestígios de outrora fazem parte do
projeto assinado pela arquiteta Luiza
Nogueira, que inclusive incorporou
blocos antigos e irregulares às paredes
novamente erguidas. É uma construção
larga e baixa, com portas que
comunicam todos os quartos ao
exterior, criando um agradável canal de
ventilação. O uso dos tijolos aparentes
é um clássico nas moradias de lazer
daquela região. Eles meio que puxaram
todo o conjunto para um território da
nostalgia, que dialoga com ambientes
modernos como o deck de madeira,
com vista para o horizonte ondulado.
Móveis feitos com reaproveitamento
de equipamentos antigos, como
máquina de costura e rádio, playground
e até uma casinha de cachorro. Tudo
grita família, amigos, acolhimento.

Amplidão, aqui, é palavra-chave. A começar pela vista, que se debruça sobre um
vale. A casa, projetada por Luiza Nogueira, abraça com avidez o espaço: são cinco
suítes, sala de jogos, sauna com jacuzzi, varanda integrada à cozinha. Os vastos salões
privilegiammóveis rústicos, contrabalançados com peçasmodernas. Um vislumbre do
futuro:morar definitivamente quando chegarem os anos dourados, trazendo os netos.

Depois de construir a “casa dos
sonhos”, é chegada a hora de se jogar na
deliciosa tarefa de garimparmóveis e
objetos que irão transformá-la numa
extensão de sua personalidade. Valorizar
o comércio local é não apenas uma troca
justa, mas chance de descobrir novas
oportunidades de negócio. A Rua Duarte
Coelho, que abriga o chamado Polo
Moveleiro, emGravatá, é um
microcosmo diversificado. Na Deda
Móveis &Decoração, que fica no número
194, é possível encontrar praticamente
tudo o que você precisa para decorar sua
casa. Do sofá Chesterfield de couro ao
serviço completo de porcelana.

Em Gravatá, num condomínio no qual as casas guardam pouca distância uma
das outras, e onde a área a ser trabalhada temmodestos 150m, cada centímetro
ocupado é uma conquista. A vantagem: por ser pequenina, a moradia pode conter
preciosos detalhes em cada cantinho, transformando-se num pequeno porta-joias
da família. Na remodelação desta casa padrão, o arquiteto Romero Duarte
trabalhou em sintonia quase telepática com a proprietária, dando soluções
incríveis. Resultado: o que seria um quintal virou um agradável gazebo, com
jacuzzi, lounge e cozinha de apoio. Plantas, muitas plantas, fazem toda a diferença.

Onde eu possa plantar
meus amigos e livros
Sonho de consumo para uns, desejo antigo e realizado

para outros, a famosa casa no campo, cantada por Zé
Rodrix no verso citado no título, é quase sempre uma
construção idílica, muito antes de ser materializada. No
imaginário coletivo, é aquele lugar de descanso, longe da
rotina imposta pelos grandes centros urbanos. Um refúgio
no qual a gente se recolhe em busca dos prazeres mais
simples, roubados que são pela urgência do viver seguindo
o relógio.
A pouco mais de uma hora do Recife, os municípios de

Chã Grande e Gravatá formam aquele “interior” no qual
não se demora para chegar. Além disso, o Agreste
pernambucano proporciona clima e topografia distintos do
litoral, mudança de ares que, por si só, já justifica a
instalação de um “segundo endereço”.
Ao longo dos anos, a temperatura do inverno ameno,

que começa a ser ofertado a partir da Serra das Russas,
inspirou diversos estilos de arquitetura. Das similaridades
com chalés originários do rigoroso frio europeu às
onipresentes casinhas de tijolo aparente, um longo
caminho foi percorrido e nele despontaram plantas dos

mais diversos tipos de construção. Com amigração
sazonal dos moradores da capital foram chegando
também habitações que ora refletem o estado de espírito
de seus proprietários, as últimas tendências
arquitetônicas, ora aderem irrestritamente ao que há de
mais básico e telúrico.
Pelas colinas e vales preenchidos por uma sucessão de

condomínios e casas isoladas, vai surgindo uma cidade
dentro da cidade e o intercâmbio entre as duas é
inevitável. Os da capital buscam absorver o que de mais
autêntico verte da fonte; os locais observam os novos
costumes e também por eles se deixam influenciar.
Podemos chamar de troca, ou permeabilidade.
O comércio local não mais se restringe ao artesanato:

até candelabros em cristal baccarat estão à venda nas
lojas da rua principal. Na mesma via, onde está localizado
o polo moveleiro, os fabricantes nativos criaram seu
próprio conceito, originando inclusive clássicos como “a
cadeira Gravatá”. Pode ser que as “casinhas” não sejam
mais romanticamente de sapê, mas elas continuam
expressando o desejo de uma vida mais integrada.

Honra o passado

Uma casa com vista para o futuro

Comércio local

Tudo vale a pena em área pequena
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