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DO MEU JEITO

APOSTANDO NO DÉCOR E NA INTEGRA-
ÇÃO DE AMBIENTES, MAURÍCIO KARAM

ABRE AS PORTAS DO APARTAMENTO 
QUE PLANEJOU E TEM A CARA DELE 

Texto Carolina Rossini

Fotos Gui Morelli

Brutalidade
clássica
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Quando se mudou para o novo apartamento
de 160 m2 em Moema, na zona sul de São Pau-
lo, SP, o arquiteto Maurício Karam estava pronto
para ter o lar que sempre desejou. No entanto,
para ficar com a cara do dono, passou por uma
reforma que durou seis meses. “O maior desafio
na execução foi a estrutura do edifício”, conta o
arquiteto que derrubou parte da parede que sepa-
rava a sala da cozinha, mas precisou manter um
trecho da viga e um pilar. “A ideia era não ter mui-
tos acabamentos e deixar mais por conta da
decoração”, explica. Por isso, a principal carac-
terística da morada é ditada pela enorme coluna
que separa o estar do escritório e não recebeu
nenhum tipo de revestimento.
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“Sempre gostei do clássico,
então integrei esse estilo ao
contemporâneo”
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As circunstâncias fizeram com que Karam
mantivesse a estrutura em sua forma “bruta”, ao
lado de paredes limpas e pintadas. “Sempre
gostei do clássico, então integrei esse estilo ao
contemporâneo”, afirma. Como gosta de rece-
ber os amigos, deixou o estar amplo e convi-
dativo, sem criar separação entre sala de jan-
tar e living. Sofá grande, poltrona de couro,
cadeira com estilo de “realeza”, pequeno bar e
o grande quadro da popstar Madonna fazem
parte do ambiente, que possui TV e home thea-
ter, para tornar a experiência ainda mais acon-
chegante. Mesmo assim, o profissional confes-
sa que os convidados costumam ficar próximos
da área onde são preparados os alimentos. 

O piso do apartamento foi tingido de preto,
com exceção da sala, que recebeu tábuas cor-
ridas e dos quartos, com tacos. Nas áreas molha-
das, como banheiros, lavabo, cozinha e lavan-
deria, o piso é de cimento queimado. Na cozi-
nha, onde, de vez em quando, Karam se arrisca
a preparar pratos para os amigos, os armários
ganharam revestimento laminado de madeira
jacarandá, dando um visual bastante clássico.

As paredes receberam cerâmica preta da Por-
tobello. Como forma de otimizar o espaço, ele
utilizou uma viga de madeira na altura dos armá-
rios como “prateleira” para objetos decorativos. 

A decoração, também assinada pelo arqui-
teto paulistano, é um dos aspectos que mais per-
sonalizam o apartamento. Há muitas peças que
fazem referência à arte pop, como quadros da
atriz Marilyn Monroe e da Madonna, toy art e
pequenas esculturas. Karam explica que em seu
primeiro apê, uma cobertura também em São Pau-
lo, não tinha tanto espaço para planejar os ambien-
tes como desejava e nem trabalhar em casa ou
ter os próprios móveis. 

Hoje, ele não tem mais este problema, pois
desenvolveu um home office – seu canto pre-
ferido – onde cria e, muitas vezes, opta por ficar
ali ao invés de ir para o escritório externo. Loca-
lizado logo atrás do estar, o cômodo é com-
posto por uma grande mesa de mármore Car-
rara, que recebe luz natural pela manhã e sobre
a qual desenha seus projetos, além de uma
estante feita com pau-ferro com acabamento
brilhante, onde guarda livros.

Peças de decoração 
que fazem referência 
à toy art e à arte pop 
foram combinadas 
a objetos artísticos 
e esculturas
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Na suíte principal, reina a simplicidade. O
espelho é elaborado com bronze recortado com
bisotê e a estante de madeira dá uma cara vin-
tage ao espaço íntimo de Karam. O banheiro
recebeu pastilhas pretas Portobello e metais Deca,
com a cuba e a bancada em mármore branco. 

O lavabo também teve tratamento bruto na
pia, que ficou sem acabamentos. O local ganhou
ares clássicos com o espelho retrô e as paredes
tingidas de preto. Tudo isso é complementado
por metais e louças Deca.

Nos detalhes, as pequenas luminárias anti-
gas e as portas com molduras com aplicação
de poliuretano aplicado receberam almofadas,
reforçando o estilo clássico que Karam tanto gos-
ta. A segunda suíte funciona como quarto de
hóspedes e comporta a maior parte dos objetos
decorativos que o arquiteto trouxe de sua pri-
meira casa.

Sobre o final da reforma no apartamento, ele
brinca que sempre quer mudar e está constan-
temente insatisfeito, portanto, novas mudanças
poderão acontecer. 

Finalmente sente-se em um ambiente que tem,
de fato, o seu jeito. “Não prezei pela praticidade
e, sim, pelo gosto. Nem tudo que é prático é
melhor, porém nem tudo que é mais bonito é prá-
tico”, conclui.

“Não prezei pela praticidade e,
sim, pelo gosto. Nem tudo que 

é prático é melhor”
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O grande destaque do apar-
tamento é a livre circulação
entre estar, jantar e cozinha

Com poucos elementos
decorativos, o dormitório é
aconchegante e convidativo
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