
Informação à imprensa 
Novembro de 2011 
 
 

Romano Guerra Editora lança nova edição de 
Residências em São Paulo: 1947-1975 

 no Museu da Casa Brasileira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referência nas escolas de arquitetura, obra ganha  
nova edição pela Romano Guerra Editora, marcando o lançamento  

de coleção voltada à raridades da arquitetura 

 
Editado pela primeira vez há 25 anos e largamente utilizado como livro didático 
em escolas de arquitetura, Residências em São Paulo: 1947-1975, da arquiteta 
Marlene Milan Acayaba, ganha reedição pela Romano Guerra Editora. Com 
entrada gratuita, o lançamento acontece no dia 10 de novembro, às 19h30, no 
Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura e 
contará com uma palestra da autora.  
 
Esgotado nas livrarias, a publicação é hoje considerada uma preciosidade – 
muito procurada, quando os volumes usados aparecem nos sebos 
especializados, são oferecidos a preços bastante elevados. Em reprodução 
exata da original, a nova edição da obra inaugura a Coleção Facsimile da 
editora, que trará ao público outras raridades literárias voltadas à área de 
arquitetura. 
 
O livro é uma monografia fotográfica sobre 43 residências projetadas e 
construídas em São Paulo durante o período de 1947 a 1975. Estas casas 
representam a principal corrente de vanguarda de arquitetura residencial da 
cidade, marcadas por uma condição cultural e técnicas singulares, pré-
condicionadas para uma evolução. 
 
Os projetos foram ordenados por décadas, de 1950 a 1970, e são precedidos 
por uma interpretação geral sobre a produção arquitetônica do período. Por 
evocar uma visão particular da cidade, bem como um certo modo de vida, esta 
coleção de residências compõe um patrimônio cultural útil aos arquitetos e 
estudiosos do assunto. Cada análise é acompanhada por plantas de situação, 
desenhos técnicos, fotos, ficha técnica e descrição do partido adotado.  



 
Sobre a autora  
Arquiteta, Marlene Milan Acayaba foi diretora do Museu da Casa Brasileira de 
1995 a 2002. É coautora, com Sylvia Ficher, do livro Arquitetura Moderna 
Brasileira (Projeto, 1983) e autora dos seguintes livros: Residências em São 
Paulo: 1947-1975 (Projeto, 1987); Branco & Preto: uma história de design 
brasileiro (Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994); 11º ao 15º Prêmio Design 
Museu da Casa Brasileira (MCB, 2001). Coordenou os seguintes livros: 
Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira (MCB, 2002), Museu da 
Casa Brasileira (Banco Safra, 2002). Desde 2008, Acayaba escreve no blog 
http://marleneacayaba.blogspot.com  
 
 

 
Ficha Técnica 
Residências em São Paulo: 1947-1975 
Autora: Marlene Milan Acayaba 
Edição: Romano Guerra Editora 
496 páginas 
Preço especial no lançamento 
 

 
 
Serviço  
Lançamento livro Residências em São Paulo: 1947-1975, de Marlene Milan Acayaba  
Data: 10 de novembro – na ocasião, a autora também ministrará uma palestra 
Local: Museu da Casa Brasileira 
Horário: 19h30 
Entrada gratuita 
 
Endereço: Av. Faria Lima, 2705 – Jd. Paulistano  
Contato: (11) 3032-3727 
Acesso a portadores de deficiência física. 
 
Visitas orientadas: 3032-2564 / agendamento@mcb.org.br 
Site: www.mcb.org.br 
twitter.com/mcb_org 
 
Estacionamento: Evento noturno: preço único de R$ 15,00. 
 
Bicicletário com 20 vagas 
Realização: Romano Guerra Editora 
 
 
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
A4 Comunicação (11) 3897-4122 
Karina Betencourt – karinabetencourt@a4com.com.br 
Neila Carvalho – neilacarvalho@a4com.com.br 
 
Informações para a imprensa - Secretaria de Estado da Cultura: 
Ciro Bonilha – (11) 2627-8166 cbonilha@sp.gov.br 
Ellen Oliveira – (11) 2627-8243 ellenoliveira@sp.gov.br  
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