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SIDNEY QUINTELA | Pequenos focos
de luz podem, à primeira vista, não
chamar atenção. Mas atuando com os
degraus, conferem tônica intimista ao
conceito. O mix de concreto aparente
com piso em granito branco Siena é
sinônimo de elegância.
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Mais do que
conduzir de um
pavimento a
outro, as escadas
podem fazer toda
a diferença em um
projeto. Suntuosa
ou irreverente?
Distinta ou
funcional? Para
cada degrau,
um mundo de
possibilidades

escadas

MAURÍCIO KARAM | A casa de fazenda em
Bragança Paulista foi toda voltada aos ares
rústicos que a residência no campo pede.
A madeira, elemento em alta nos projetos
arquitetônicos, pede licença e torna-se
protagonista no ambiente, presente, inclusive,
na escada. Tijolos e pedras acentuam a
atmosfera campestre, enquanto o guarda-corpo
em vidro serve como proteção, sumindo aos
olhos de quem aprecia a decoração.

Tudo bem. Sabemos que o fim primeiro de uma escada nada mais é
do que o sobe-desce que nos leva ao andar de baixo ou ao de cima,
possibilitando conexões que vão do térreo até onde a arquitetura e a
engenharia puderem alcançar. Mas você já parou para pensar em quantos degraus pisa diariamente, de modo corriqueiro e despretensioso?
Há que se concordar que uma escada diferenciada, em qualquer que
seja o espaço, dificilmente passará despercebida.
Sem dúvidas, a primeira escada foi concebida na antiguidade com
finalidades tão somente pragmáticas, mas em muitas culturas também representava (e ainda representa) o aspecto luxuoso de uma

morada, castelo ou templo.
Das mais primitivas, passando pelas famosas escadas de pedra da Idade
Média até o ápice da modernidade, as escadas tornaram-se um dos
elementos mais versáteis da arquitetura, podendo figurar como foco
principal no projeto. Longitudinais, maciças, em madeira, em aço, em
concreto, suspensas, escalonadas, em formato caracol ou o que a imaginação permitir, elas provam que podem (e devem) ser predestinadas
à harmonia estética e criativa, cumprindo muito além de sua missão
original. Embalados por este fascínio visual e funcional, garimpamos alguns
exemplares de tirar o seu fôlego sem que você precise subir e descer..._
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