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Parecer sobre o Edifício “A Noite”

O Edifício “A Noite” foi indiretamente analisado pelo Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional no Processo Nº 1.279-T-88, quando, motivado por
pedido do Deputado Adolfo Oliveira, discutiu a possibilidade de tombamento do
Estúdio da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, instalado no “22º andar” da
edificação.
O Processo arrastou-se de junho de 1988 até junho de 2010, quando o
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural aprovou o seu arquivamento
baseado “na inexistência das características necessárias para justificar o
tombamento” (Ata da 64ª Reunião, p.74).
Cabe salientar que, ao longo de todo o Processo, o IPHAN mostrou-se
bastante preocupado com duas questões:
(1º) da pertinência da aplicação do Decreto-lei 25 para a proteção de um
bem, em certos aspectos, considerado “imaterial”; e
(2º) as consequências de se aplicar o instrumento do tombamento a
apenas um pavimento de uma edificação. Ou seja, do Edifício “A Noite” só
interessava o “22º andar”, e “apenas ele”, conforme enfatizou a Coordenadora
de Proteção, arquiteta Jurema Kopke Eis Arnaut, no Ofício de abertura do
Processo Nº 1.279-T-88 (p.8).
Embora o IPHAN tenha aguardado vinte e dois anos para o
arquivamento da matéria, a decisão foi rapidamente tomada. Baseado em
Informação da 6ª DR-SPHAN (atual Superintendência do IPHAN no Rio de
Janeiro), a Coordenação de Proteção concluiu, em primeiro de agosto de 1989,
“pela não pertinência do tombamento do Estúdio, por ser este materialmente
pouco significativo e, do ponto de vista histórico-afetivo, por exprimir somente
parte da história (a do rádio teatro) da Rádio Nacional” (Processo Nº 1.279-T88, p.11).
Tomada a decisão “pelo arquivamento”, foi necessário “seguindo os
procedimentos técnicos e administrativos correntes, dotar o respectivo
Processo de documentação que facilite seu entendimento pelo Conselho
Consultivo” (Processo Nº 1.279-T-88, p.12). Só então o Edifício “A Noite” foi
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indiretamente considerado. Comparece, pela primeira vez, no texto Rádio
Nacional: pequeno histórico, escrito pela museóloga do setor de Pesquisa e
Arquivo da Rádio Nacional, Acely Fernandes: “A Rádio Nacional do Rio de
Janeiro funciona, desde a sua fundação, no prédio situado à Praça Mauá nº 7,
no Centro do Rio. Ocupa hoje apenas dois andares: 20º e 21º. Construído por
iniciativa do Dr. Geraldo Rocha, marcou época, dando início à evolução das
construções de grandes edifícios de cimento armado. Foi erguido no local em
que, por muitos anos, funcionou o Liceu Literário Português. Projetada pelo
arquiteto francês Joseph Gire, tendo sua estrutura calculada pelo engenheiro
Emílio Boungart (sic), a construção iniciou-se em 1927 e foi concluída em 1929,
pela firma Gusmão, Dourado & Baldassini, sob fiscalização do engenheiro
Otávio Barbosa Carneiro” (Processo Nº 1.279-T-88, p.17).
Do ponto de vista restrito da edificação, Acely Fernandes apontou, com
clareza, pelo menos, quatro informações que poderiam ter sido valorizadas e
exploradas pelos técnicos do Patrimônio na época:

1. O Edifício “A Noite” como marco do emprego do concreto armado no
Brasil;
2. O Edifício “A Noite” como exemplar significativo da obra do importante
arquiteto Joseph Gire, também autor do Copacabana Palace e do Hotel
Glória, ambos no Rio de Janeiro;
3. O Edifício “A Noite” como exemplar significativo da obra do importante
engenheiro Emílio Henrique Baungarten, calculista do Edifício do
Ministério da Educação e Saúde Pública (atual Palácio Capanema);
4. O Edifício “A Noite” como exemplar significativo da paisagem da zona
portuária do Rio de Janeiro, especialmente da Praça Mauá.

Coube ao engenheiro e historiador da arte Marcus Tadeu Ribeiro
(DEPRT/IPHAN) apresentar argumentos contrários ao tombamento do Edifício
“A Noite”, contrapondo-se ao texto de Acely Fernandes. Para ele: “A solução
de se estender a todo o prédio a medida acautelatória encontraria dificuldade
de se sustentar, especialmente por não estarem explícitos motivadores
históricos que se enlacem às razões apresentadas (...) na proposta de
tombamento.
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indicadores históricos, que poderiam ser pretextados para se perpetrar a
conservação desejada de seu 22º andar (...) questiono sinceramente a
correção da medida... Não caberia, assim, o tombamento do Edifício “A
Noite”, tanto porque não cabe estender-se, ao restante do imóvel, uma
chancela que se reporta a apenas um dos andares do imóvel, como também
porque não existe motivador cultural que justifique decisão dessa natureza”
(Processo Nº 1.279-T-88, p.81).
Sobre a Praça Mauá, curiosamente, constam do Processo Nº 1.279-T-88
(pp.58-73) algumas ilustrações da publicação A Praça Mauá na memória do
Rio de Janeiro, no entanto, sem comentários ou contextualização pertinentes.
Sendo assim, e considerando a grande evolução ocorrida nos últimos
anos no campo conceitual do Patrimônio Cultural, particularmente no Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, somos pela imediata abertura de
processo de tombamento do Edifício “A Noite”, localizado no nº7 da Praça
Mauá, Rio de Janeiro, baseado nos fatos supracitados e nos argumentos a
seguir listados.
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1.

O Rio de Janeiro nas três primeiras décadas do século XX

Segundo a historiadora Marly Motta, “Proclamada a República, seus
dirigentes se viram diante do desafio de construir um país republicano. Não se
tratava, como alguns acreditavam, de apagar o passado e começar a escrever
em uma folha em branco. A tarefa seria mais difícil e demorada, já que um
projeto de construção de um novo Estado e de uma nova nação significava,
antes de tudo, um processo de seleção entre aquilo que deveria ser eliminado
e que poderia ser incorporado do regime derrubado.” (MOTTA, 2004, p.18) Tal
processo foi longo, com significativos e diversificados desdobramentos,
inclusive, na grande maioria das cidades brasileiras – cabendo aqui lembrar a
estratégica construção de Belo Horizonte e o conjunto de reformas pelas quais
passou o Rio de Janeiro com o objetivo de redefinir o seu papel como Capital.
Por sua vez, o arquiteto Paulo Santos considera três fatores como de
base para as grandes transformações então ocorridas: a Abolição, a República
e a Industrialização, “sob o impacto das quais a sociedade rural do Império (...)
cedeu o bastão a uma burguesia urbana de comerciantes, industriais,
funcionários públicos, profissionais liberais e militares; e a um proletariado
industrial...” (SANTOS, 1981, p.75). No que diz respeito à Industrialização, o
autor salienta a introdução de novos métodos e materiais de construção, como
o ferro, o cimento Portland e o concreto armado.
Foi durante o governo de Rodrigues Alves (de 1902 a 1906), que a
cidade do Rio de Janeiro, administrada pelo prefeito Francisco Pereira Passos
[Ver Figura 1], assumiu a condição de “vitrine e espelho da nação”, sendo
transformada na “Paris dos trópicos”. Condição reforçada com a realização das
exposições de 1908 e 1922, comemorando os centenários, respectivamente,
da Abertura dos Portos e da Independência.
Da Reforma Passos, especialmente interessam a abertura da Avenida
Central e as obras de remodelação do porto, que implicaram na urbanização da
região da Prainha, gerando a atual Praça Mauá (em homenagem ao
empresário Irineu Evangelista de Souza, que explorava a área com
companhias de navegação e de transporte ferroviário).
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Figura 1. Caricatura do prefeito Francisco Pereira Passos (1836-1913) publicada em
1909.

A Avenida Central (atual Rio Branco) ligou a nova Avenida Beira-Mar (na
Glória) ao Largo da Prainha (atual Praça Mauá). Foi entregue ao tráfego em
1905, com sua bela arquitetura eclética, fruto de concurso internacional de
fachadas que envolveu a participação de 107 concorrentes. Uma arquitetura
que, além de sanear, modernizar e embelezar partes da cidade (objetivos
explícitos das reformas); buscava exibir o status social atingido pela classe
dominante e por estratos da burguesia industrial e urbana, que se instalava. “A
abertura da Avenida Central foi o fato capital desse princípio do século.
Começava numa praça a que sugestivamente foi dado mais tarde (1910) –
homenagem do Clube de Engenharia – o nome do pioneiro da industrialização
do Brasil, Barão e depois Visconde de Mauá, cuja estátua (bronze de R.
Bernardelli), à imitação da de Nelson em Trafalgar Square, foi colocada no
cimo de uma coluna dórica no centro da praça...” (SANTOS, 1981, p.79).
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2.

A Praça Mauá
A seguir transcrevemos partes do artigo intitulado Praça Mauá –

Impressões e história, de autoria do arquiteto Roberto Ormond, publicado em
dezembro de 2010 em seu blog: Meus pensamentos sobre arte. A escolha dos
trechos reproduzidos, as ilustrações e os destaques sublinhados são de nossa
responsabilidade.
Citando Roberto Ormond:
A região onde se localiza a atual Praça Mauá é ocupada desde os
primórdios da cidade. Os relatos e documentos mais antigos se referem ao
brejo situado entre os morros da Conceição e São Bento como Prainha e
remontam ao ano de 1575, época em que seu proprietário, Manoel de Brito,
iniciava a drenagem do terreno para estabelecer uma chácara. Quando morreu,
uma capela erguida no cume do atual morro de São Bento e dedicada a Nossa
Senhora da Conceição foi entregue a religiosos da ordem Beneditina, que
mudaram o culto pelo de Nossa Senhora de Montserrat. Os antigos devotos
trataram logo de reedificar a capela no morro em frente, pertencente a uma fiel
chamada Maria Dantas, estabelecendo-se assim o nome de Morro da
Conceição. No século seguinte, a esta primeira construção seguiram-se as do
futuro Palácio Episcopal e a de uma fortaleza militar.
Durante o séc. XVII os Beneditinos expandiram suas posses. Da Ilha das
Cobras extraíam madeira, mantimentos e do morro situado nas terras recémadquiridas na Praia do Sapateiro – atual Morro da Viúva, no Flamengo – as
pedras usadas na construção do Mosteiro. Os limites originais das
propriedades atingiam as atuais ruas do Acre e Visconde de Inhaúma. Em fins
do séc. XVII, entretanto, a Ilha das Cobras passaria à administração militar,
mantendo até nossos dias sua importância como centro tecnológico da
Marinha. [...]
No início do séc. XVIII o Morro da Conceição ganhou uma fortaleza para
a defesa da cidade. O plano também previa a construção de um muro até o
morro do Castelo, mas não foi adiante. A fortaleza foi transformada em fábrica
de armas e, a partir de 1733, o sopé do morro recebeu o Aljube, uma cadeia
6
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eclesiástica que, no século seguinte, já transformada em casa de detenção
pública, atrairia a atenção por suas condições sub-humanas. [...]
Com o Ciclo do Café houve um forte impulso à indústria, economia e
imigração europeia. A região recebeu sua linha férrea, que incrementou o fluxo
de mercadorias e pessoas e sua área foi alargada por aterros, ganhando os
contornos de uma verdadeira zona portuária. Em meados do século XIX surge
também a personalidade de Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá. Uma
de suas realizações foi a implantação da estrada de ferro Rio-Petrópolis. A
viagem começava em barcas do porto, que atracavam em paradas do outro
lado da baía, onde se localizava uma estação ferroviária. [...].
Na década de 1870 as instalações de um grande trapiche, chamado
então Trapiche Mauá, passaram a abrigar a Companhia de Carris Urbanos,
responsável pelo transporte público em bondes puxados a burro. [...]
A grande transformação da Zona Portuária ocorreu na primeira década
do séc. XX, durante a gestão do Presidente Rodrigues Alves e do Prefeito
Francisco Pereira Passos. Conhecidos pelas obras de abertura da Av. Central,
atual Rio Branco, os governantes também foram responsáveis por várias outras
melhorias que marcaram definitivamente a cidade. [...] Graças à atuação de
Lauro Müller, Ministro de Obras Públicas, o Morro do Senado, situado nas
imediações da Praça da República, foi arrasado e sua terra empregada no
alargamento da região, determinando, assim, o fim da antiga Prainha. Essa
remodelação do porto veio atender às necessidades de ancoragem para
grandes navios e armazenamento adequado de mercadorias. Passados
inúmeros contratempos, foi inaugurado em 1905 o primeiro trecho do Porto,
com 500 metros de extensão. Em 1908 foi concluída sua expansão, atingindo
1900 metros de comprimento. Na década de 1910 foi inaugurado o edifício da
Inspetoria Federal de Portos [Ver Figura 2] no centro daquela que passara a
ser conhecida como Praça Mauá. As características do terreno, encharcado e
sedimentar, dificultaram o estaqueamento de suas fundações, instaladas a uma
profundidade de 18 metros.
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Figura 2. Edifício da Inspetoria de Portos, atual Palácio Dom João VI, em 1920.

Figura 3. Edifícios do Arsenal da Marinha (esquerda) e da Casa Mauá (direita).
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Para acolher os visitantes numa época em que se incrementavam as
atividades turísticas, a Praça Mauá acompanhou a moda e recebeu paisagismo
em estilo Belle-Époque. Transatlânticos aportavam na cidade trazendo
personalidades políticas e culturais e a cada anúncio de chegada os habitantes
afluíam à região para lhes dar boas-vindas e utilizar os serviços de bordo
oferecidos ao público abastado. Lá também desembarcavam, após triagem na
pequena Ilha das Flores, os imigrantes vindos da velha Europa, tão importantes
para o desenvolvimento econômico e cultural da nação. Foi lá também onde
aconteceram as antigas manifestações operárias do Primeiro de Maio
influenciadas pelos movimentos comunista e anarquista, proibidas durante o
Estado Novo. A concentração de operários caracterizava a ocupação
habitacional das imediações e atraía iniciativas assistenciais como a Missão
dos Marinheiros, mais tarde incorporada pelo Instituto Central do Povo, mantido
por religiosos Metodistas. No porto também embarcaram os soldados
brasileiros

durante

a

Segunda

Guerra

Mundial

e

foram

recebidos

representantes de Estado como Eva Perón e o Presidente Roosevelt.
O trecho da Av. Central, atual Rio Branco, voltado para a Praça Mauá,
assistiu ao despontar de um curioso prédio em estilo neogótico, pertencente ao
conjunto Beneditino. Conhecido como Casa Mauá [Ver Figura 3] e erguido em
frente à escultura do famoso industrial, o projeto do arquiteto Gastão Bahiana
transformou-se num grande grupo de salas comerciais e escritórios. Sua
duração atingiu os anos 1980, quando foi substituído pelo atual Edifício Rio
Branco 1 [Centro Empresarial Internacional Rio – RB1, 1990. Ver Figura 65].
Em 1928, outro marco estabeleceu-se na região. O antigo Liceu Literário
Português [Ver Figura 19 e Figura 14] deu espaço a um edifício com 22
pavimentos e estrutura em concreto armado, projetado para o Jornal A Noite
pelo francês Joseph Gire, autor do hotel Copacabana Palace e Palácio
Laranjeiras. Emílio Baumgart, seu calculista estrutural, trabalharia anos depois
nos cálculos para o edifício do Ministério da Educação. A empreitada foi além
das possibilidades do proprietário do jornal, que o vendeu para outro investidor.
Em seus andares estabeleceram-se sedes de empresas como Philips e Pan
Am, as agências de notícias La Prensa e United Press Association e os
consulados dos Estados Unidos e Canadá, além dos estúdios da antiga Rádio
9
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Nacional, famosa pela produção de novelas e divulgação de artistas nacionais.
Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Marlene, Cauby Peixoto e
Radamés Gnatalli serão eternamente associados à época em que o prédio era
foco de uma vida alegre e boêmia.
Em 1950 foi construído a Rodoviária Mariano Procópio no andar térreo
do prédio da Polícia Marítima. A Praça era tradicional ponto de chegada dos
ônibus interestaduais, que substituíam aos poucos o transporte ferroviário.
Com o aumento do fluxo de veículos, a Avenida Rio Branco perdeu seu
canteiro central e a coluna encimada pela escultura de Visconde de Mauá, de
autoria de Rodolfo Bernardelli, foi removida para o centro da Praça. Nas
décadas seguintes outras remodelações fariam a escultura ser realocada mais
uma vez.
A região portuária continuou a passar por grandes mudanças. Logo após
a Segunda Guerra Mundial surgiu o projeto para a construção de um grande
píer com edificação destinada aos serviços de cargas e passageiros. Somente
o píer seria inaugurado, sem qualquer ocupação, contando apenas com
guindastes e acesso à linha férrea.
Outra transformação foi a implantação de um viaduto [Ver Figura 4], que
passou a cruzar toda a região, provocando resultados bastante negativos para
o paisagismo e prejuízos para a qualidade de vida local. Importante para o
tráfego urbano, a novidade tornou a área irreconhecível. Degradada, mal
frequentada, a Praça Mauá entrou em decadência.
No alvorecer do séc. XXI surgiu a primeira ideia de envergadura para a
revitalização da área. Um museu filiado à rede Guggenheim seria erguido no
abandonado Pier Mauá e teria função de âncora para empreendimentos
imobiliários particulares. Disputas políticas inviabilizaram o projeto e em pouco
tempo o assunto caiu no esquecimento. Uma nova promessa, agora sob o
nome Porto Maravilha, começa a sair do papel. [Ver Figura 5].
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Figura 4. Praça Mauá “cortada” pelo Viaduto da Perimetral.

Trata-se de uma grande remodelação urbanística que reabrirá o antigo
edifício da Inspetoria de Portos – atual Palácio Dom João VI – como sede da
Pinacoteca do Rio, reestruturará o tráfego de veículos e fomentará novos
projetos arquitetônicos e de restauro, abrangendo também o histórico Morro da
Conceição. O coroamento do projeto foi previsto para o abandonado Píer
Mauá. O desenho de um museu elaborado por Santiago Calatrava conquistou
a simpatia da população e começa a sair do papel.
Mal frequentada, esquecida pela população e desprezada durante
décadas pela administração pública, a região portuária do Rio de Janeiro volta
a despertar o interesse dos governantes. Numa ironia da História, os projetos
elaborados agora se espelham nas receitas do passado e, para reavivar o
espírito do local, a aposta prevê inclusive o retorno do mar como importante
rota de chegada à cidade. Os planos abrangem atividades culturais para
revitalizar os arredores e um dia, quem sabe, recobrar a efervescência do
tempo em que o antigo Edifício "A Noite" era palco da tão lembrada vida
alegre e boêmia. O próximo capítulo da histórica Praça Mauá começou a ser
escrito. (ORMOND, 2010).
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Figura 5. Jornal O Globo de 20 de junho de 2010. Apresentação do Museu do
Amanhã, de Santiago Calatrava.

A seguir, apresentamos dois conjuntos de imagens. O primeiro ilustra a
evolução do espaço da Prainha-Largo da Prainha-Praça Mauá, de 1817 a
2009; já o segundo, está mais focado nos edifícios que, ao longo dos anos,
configuraram tal espaço.

Figura 6. Detalhe de mapa de 1817, com a localização da Prainha e da área que foi
impactada pelas Reformas Passos.
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Figura 7. Mapa de 1817, com a localização da Prainha e da área que foi impactada
pelas Reformas Passos.

Figura 8. Mapa de 1906, indicando a Avenida Central e Porto Novo.
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Figura 9. Detalhe do projeto da Avenida Central e obras complementares, indicando
em negrito a área diretamente impactada.

Figura 10. Avenida Presidente Vargas (antiga Central) e a Praça Mauá na atualidade.
Fonte: Google Erth (2009).
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Figura 11. Largo da Prainha (atual Praça Mauá), indicando a área impactada com as
reformas e a localização do Liceu Literário Português (onde foi construído o Edifício “A
Noite”).

Figura 12. Praça Mauá na atualidade. Fonte: Google Earth (2009).
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Figura 13. Vista da Praça Mauá entre 1916-1918.

Figura 14. Detalhe da Figura anterior, com a localização do Liceu Literário Português.
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Figura 15. Vista aérea da Praça Mauá, década 1920.

Figura 16. Praça Mauá em 1925, com a localização do Liceu Português (onde foi
construído o Edifício “A Noite”).
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Figura 17. Largo da Prainha (atual Praça Mauá) em 1820.

Figura 18. Largo da Prainha (atual Praça Mauá) em 1844.
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Figura 19. Largo da Prainha em 1910, com a presença da Casa Mauá (esquerda) e do
Liceu Literário Português (direita, onde foi construído o Edifício “A Noite”).

Figura 20. Largo da Prainha (atual Praça Mauá) em 1915.
19

20

PROCESSO 1648‐T‐12, EDIFÍCIO “A NOITE”, PRAÇA MAUÁ, RIO DE JANEIRO

Figura 21. Praça Mauá após 1929, já com a presença do Edifício “A Noite” (esquerda).

Figura 22. Praça Mauá em 1960, com a presença do Edifício “A Noite”.
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3.

O Arquiteto Josep Gire

No campo da arquitetura, as primeiras décadas do século XX foram
marcadas de maneira especial pela atividade de profissionais europeus, com
destaque para os franceses, “cuja atuação representou um passo no sentido da
integração da nossa arquitetura na civilização industrial.” (SANTOS, 1981,
p.86).
Entre tais arquitetos, destacou-se o francês Joseph Gire (1876-1933).
Nasceu em Le Puy-en-Velay, uma vila da região administrativa de Auvergne,
no departamento Haute-Loire; estudou na École Nationale des Beaux Arts de
Paris e formou-se em 1906, quando foi convidado a trabalhar com Lucien &
Henri Grandpierre. A partir de 1910, o escritório passou a atuar na América do
Sul, com prioridades na Argentina e no Brasil. [Ver Figura 23 e Figura 24].
Em 1909, Gire projetou juntamente com Armando Silva Telles, a
residência de Eduardo Guinle (atual Palácio Laranjeiras). O palacete Luis XIII
foi inaugurado em 1914 e exemplifica magnificamente o conhecimento e o rigor
no manejo estilístico da época. [Ver Figura 25 e Figura 26].
De 1917 a 1923, Gire dedicou-se ao projeto e construção do
Copacabana Palace Hotel – “que com a sua planta funcionalmente admirável,
impecável ajuste na distribuição dos serviços de abastecimento e manutenção
e importante massa arquitetônica, figura até hoje entre o que de melhor se fez
no gênero entre nós.” (SANTOS, 1981, p.87). [Ver Figura 27 e Figura 28].
Projetaria ainda o Hotel Glória (1922, construído para a família Rocha
Miranda e atribuído a Gire); o Edifício Praia do Flamengo (1923); a reforma do
Automóvel Clube do Brasil (1910 e 1926), o Edifício “A Noite” (1927, em
parceria com Elisiário Cunha Bahiana); o Palácio de Brocoió (1930 – residência
de praia de Octávio Guinle e atual palácio de férias do governador do Estado);
o Edifício da Seguradora Sul América (em parceria com R. Prentice); e os
edifícios Paraopeba e São João Marcos (1938, em parceria com o projetista
Latif).
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Figura 23. Arquiteto Joseph Gire e esposa.

Figura 24. Cartão de divulgação da atuação dos arquitetos Gire e Jamin.
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Figura 25. Palácio Laranjeiras (1909, Rio de Janeiro), Joseph Gire e Armando Silva
Telles.

Figura 26. Palácio Laranjeiras (1909, Rio de Janeiro), Joseph Gire e Armando Silva
Telles.
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Figura 27. Copacabana Palace Hotel (1917-23, Rio de Janeiro), Joseph Gire.

Figura 28. Copacabana Palace Hotel (1917-23, Rio de Janeiro), Joseph Gire.
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Figura 29. Hotel Glória (1922, Rio de Janeiro), atribuído a Joseph Gire.

Figura 30. Hotel Glória (1922, Rio de Janeiro), atribuído a Joseph Gire.
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Figura 31. Edifício “A Noite” (1927-29, Rio de Janeiro), Joseph Gire e Elisiário da
Cunha Bahiana.
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4.

O Edifício “A Noite”
A história do jornal A Noite está diretamente relacionada a duas figuras

controversas. A primeira foi o jornalista Irineu Marinho Coelho de Barros (18761925) que – trabalhando no Diário de Notícias, na A Tribuna ou no A Notícia –
defendia posições nacionalistas e se contrapunha ao capital internacional,
especialmente contra aos interesses da Brazil Railway Company, empresa de
1909, pertencente ao investidor americano Percival Farquhar (1864-1953). A
segunda, foi a do engenheiro Antônio Geraldo Rocha (1881-1959) que, atuou
na construção da estrada Rio-Petrópolis (dirigida por Paulo de Frontim) e
chefiou a missão brasileira para a construção da estrada de ferro MadeiraMamoré (da concessionária Railway Company, de Farquhar).
Em 18 de julho de 1911, Irineu Marinho e Joaquim Marques da Silva
fundaram o jornal A Noite – primeiro vespertino do Rio de Janeiro – mantendo
uma visão editorial nacionalista. “A receptividade dos leitores foi imediata, e A
Noite tornou-se o mais popular entre os jornais já existentes na cidade.”
(PINHEIRO, 2005, p.16).

Figura 32. Cabaçalho do jornal A Noite.

Em 1912, Geraldo Rocha retornou ao Rio de Janeiro e passou a
representar os interesses de Farquhar na Capital. Um ano depois, tornou-se
colaborador do A Noite.
Durante viagem de Irineu Marinho à Europa, no ano de 1924, foi
realizada uma assembleia de acionistas e proposto o aumento de capital da
empresa. Ireneu perdeu o controle do jornal e optou por sair da sociedade,
27

28

PROCESSO 1648‐T‐12, EDIFÍCIO “A NOITE”, PRAÇA MAUÁ, RIO DE JANEIRO

fundando O Globo (1925). “Em seu lugar, entrou o jornalista Geraldo Rocha,
empossado em 1929, como diretor-presidente de A Noite, com o objetivo de
expandir o jornal, agora com vários ‘filhotes’: as revistas Vamos Ler, A Noite
Ilustrada e Carioca.” (PINHEIRO, 2005, p.16).

Figura 33. Revistas editadas pela Empresa A Noite

A primeira grande ação de Geraldo Rocha como diretor-presidente foi
tratar de construir uma sede própria para a Empresa. Algo realmente
impactante, representativo do poderia de A Noite e de suas ambições. Talvez,
algo que o Rio de Janeiro não experimentasse desde a abertura da Avenida
Central ou das exposições de 1908 e 1922. A idéia era executar um arranhacéu. Um edifício moderno!
“Entretanto, para levantar o edificio-sede de A Noite, foi necessária a
intervenção financeira de terceiros, com empréstimos tomados a firmas
estrangeiras radicadas no Brasil. Os débitos seriam pagos em dólares, e os
bens do jornal hipotecados como garantia. O megaempreendimento – a
compra do terreno e a construção do edifício de 22 andares projetado como ‘o
arranha-céu mais alto da América Latina’ – acabou por levar Geraldo Rocha a
pedir demissão, em 1931, e entregar os imóveis, máquinas e demais bens da
empresa A Noite à Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, de
propriedade

do

empreendedor

norte-americano

(PINHEIRO, 2005, p.16).
28
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Assim, a partir de 1931, já sem Irineu Marinho e Geraldo Rocha, e com o
edificio-sede inaugurado, Percival Farquhar assumiu o controle de A Noite.

Figura 34. Irineu Marinho (1876-1925), Geraldo Rocha (1881-1959) e Percival
Farquhar (1864-1953).

O lote adquirido para a construção do edifício-sede foi o até então
ocupado pelo antigo Liceu Literário Português, erguido na Praça Mauá, nº 7 e
sobrevivente à Reforma Passos. O projeto do Edifício “A Noite” foi
desenvolvido pelo arquiteto Joseph Gire em parceria com Elisiário da Cunha
Bahiana. Como visto, Gire já havia marcado, definitivamente, a paisagem
carioca com edificações como o Palácio das Laranjeiras, o Hotel Glória e o
Copacabana Palace Hotel. Por sua vez, Bahiana, iria marcar a paisagem
paulista, com obras como o Viaduto do Chá (1938), o Edifício João
Brícola/Mappin (1939) e o Jockey Club (1941). O Edifício “A Noite” foi
festivamente inaugurado no dia 7 de setembro de 1929.
As ambições de Percival Farquhar nunca foram pequenas e ele não
poupou esforços para atingir seus objetivos. Uma vez inaugurado o Edifíco, o
empresário promoveu uma estratégia de atração de inquilinos “sofisticados”,
especialmente

aqueles

cujos

negócios

estavam

identificados

com

a

“modernidade”. Foi o caso da companhia aérea Pan American World Airways, a
Pan Am, que em 1929 inaugurou os vôos comercias entre Nova York e Buenos
Aires, com escala no Rio de Janeiro. Também se instalou no “A Noite”, a
holandesa Royal Philips Electronics, a Philips, que acabou vendendo para
29
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Farquhar uma estação de transmissão de rádio de 20kW. Mas o arranha-céu
art déco não atraiu apenas empresas estrangeiras. Gregori Warchavchik e
Lucio Costa mantiveram escritório de arquitetura no “A Noite”. Entre 1931 e 32,
Warchavichik havia inaugurado as exposições do que chamou “primeira casa
modernista da capital” (na Rua Toneleros) e “apartamento moderno” (no
Edifício Olinda da Av. Atlântida). “É após essa exposição que ocorre a
formação da sociedade de construções Warchavchik & Lucio Costa, em cujo
corpo de desenhistas iremos encontrar o jovem arquiteto Oscar Niemeyer, que
ali teve seu primeiro contato com a arquitetura contemporânea. Foi também
nessa organização que Lucio Costa se ligou à construção moderna no Rio de
Janeiro, pois até então sua adesão ao movimento se limitava a uma questão de
princípios.” (FERRAZ, 1965, p.39).

Figura 35. Divulgação da inauguração da Rádio Nacional, dia 12 de setembro de
19368.

Em 18 de maio de 1933, o grupo A Noite resolveu expadir os negócios
instituindo a Sociedade Civil Brasileira Rádio Nacional. “Autorizada a funcionar
com o prefixo PRE-8, a Rádio Nacional foi inaugurada num sábado, em 12 de
setembro de 1936, e instalada no último andar do Edifício A Noite.”
(PINHEIRO, 2005, p.20). Com a Rádio Nacional estrearam inúmeros
programas que passariam a marcar o cotidiano da vida brasileira, consolidando
novas tradições e revelando novos astros.
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Em 1940, por meio do Decreto-lei nº 2073, o governo Getúlio Vargas
encampou todos os bens da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio
Grande. Desta maneira, assumiu o controle do grupo A Noite e da Rádio
Nacional – inclusive do edifício que abrigava as duas instituições.
“Ao mudar de mãos, a Rádio Nacional provocou um dos mais
importantes fenômenos culturais do Brasil, preenchendo o enorme potencial
educativo e unificador do rádio em um país de dimensões culturais. A
superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União foi
entregue ao coronal Luiz Carlos da Costa Netto, que tinha como missão fazer
da Rádio Nacional do Rio de Janeiro o mais importante pólo aglutinador dos
mais variados sotaques, costumes e manifestações artísticas.” (PINHEIRO,
2005, p.34). A direção da Rádio foi entregue ao promotor Gilberto de Andrade
que, já em 1941, estreou o Repórter Esso (radiojornalismo) e o Radioteatro
Colgate, com a primeira radionovela (“história radiofônica seriada”): Em busca
da Felicidade. Com os novos programas, o espaço físico até então ocupado foi
remodelado e um grande auditório para 486 pessoas foi construído no 21º
andar. Logo, a Rádio ocuparia os últmos quatro pavimentos do Edifício “A
Noite”.
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5.

O Elisiário da Cunha Bahiana
O arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana (1891-1980), nasceu no Rio de

Janeiro, estudou na Escola Nacional de Belas Artes (tendo sido colega de
Lucio Costa) e formou-se em 1920. A partir de então, trabalhou com os
construtores Enoch da Rocha Lima e Mário dos Santos Maia.

Conforme

explica Sylvia Ficher: “entre 1925 e 1928, Elisiário Bahiana participou de vários
concursos: em 1925 apresentou dois projetos para o pavilhão do Brasil na
Exposição Internacional de Filadélfia; em 1926 foi segundo colocado no
concurso para o estádio do Club de Regatas do Flamengo e recebeu menção
honrosa por dois projetos no concurso para casas econômicas para a zona
suburbana e rural do Rio de Janeiro; em 1928, em colaboração com Mauricio
Noziéres, entrou no concurso para a Embaixada da República Argentina. Já
como colaborador do arquiteto francês Joseph Gire, participou do concurso
para a biblioteca do Itamaraty em 1927, no qual obtiveram a segunda
colocação, e do concurso para o Palácio Presidencial do Estado de São Paulo,
em 1928. Naquela época, trabalhou com Joseph Gire em outras obras, das
quais a mais famosa é o edifício do Jornal A Noite, à praça Mauá, em estilo
clássico estilizado ao gosto art-déco; o cálculo estrutural foi feito por Emilio
Henrique Baumgart e a construção ficou a cargo de Gusmão, Dourado &
Baldassini. Com seus vinte e dois andares, este era o mais alto prédio com
estrutura de concreto armado do mundo quando concluído em 1928, superado
porém no ano seguinte pelo Prédio Martinelli, pela diferença de menos de dois
metros na altura(...). Em 1928, projetaram a residência Caio da Silva Prado, à
avenida Higienópolis, em São Paulo, com exterior em estilo clássico estilizado
e interiores art-déco. É provável que tenha sido através de Joseph Gire que
Elisiário Bahiana começou a adotar o art déco, estilo que então se divulgava,
graças ao sucesso da Exposition Internationale des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes, realizada em Paris em 1925 (...), e que caracterizaria
quase todos os seus projetos. Como a residência Silva Prado foi construída
pela Sociedade Comercial e Construtora, também é lícito supor que a
associação de Bahiana com esta empresa tenha se iniciado naquela ocasião.”
(FICHER, 1989).
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Segundo a pesquisadora Catharina Gati, Elisiário Bahiana “pertence
àquela geração de arquitetos da virada do século XIX, pouco conhecidos ou
estudados que, com suas obras art-nouveau, expressionistas ou art déco (...)
impulsionaram o fazer arquitetônico em direção ao modernismo, seja pelo
emprego das novas tecnologias – em particular o concreto armado para as
estruturas – seja pela adoção de linguagens mais despojadas, com poucos
ornatos...” (GATI, 2000). Acrescentando que ele “está indissoluvelmente ligado
a pelo menos três obras que tiveram participação importantíssima na
construção da paisagem paulistana. São obras identificadas com a cidade e
que mantêm até hoje, em linhas gerais, o aspecto original. Concebidas com
estrutura racional em concreto armado, com elementos geometrizados e
estilizados da moderna arquitetura art déco, elas foram executadas pela
Sociedade Comercial e Construtora Ltda. O edifício Saldanha Marinho (projeto
1929 - sobre estrutura de Christiano Stockler das Neves, conclusão 1933) [Ver
Figura 36 e Figura 37], futura sede do Automóvel Club Paulista que, ao invés,
abrigou a Cia. Paulista de Estradas de Ferro, foi tombado pelo Condephaat, em
1986. É um dos primeiros arranha-céus de São Paulo e exemplar dos mais
destacados do estilo art déco. O Novo Viaduto do Chá (projeto 1934, conclusão
1938) [Ver Figura 39 e Figura 40], um dos cartões postais da cidade, foi o
vencedor de concurso público. A terceira obra é o edifício João Brícola/Mappin
- (projeto 1936, conclusão 1939) [Ver Figura 41 e Figura 42]. Na categoria pode
ser lembrado também o projeto original para o Hipódromo Paulistano, em
Cidade Jardim (projeto 1937, conclusão 1941), conjunto que igualmente
identifica um lugar da cidade.” (GATI, 2000).
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Figura 36. Edifício Saldanha Marinho (1933, São Paulo), Elisiário da Cunha Bahiana.
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Figura 37. Edifício Saldanha Marinho (1933, São Paulo), Elisiário da Cunha Bahiana.

Figura 38. Detalhe do Edifício Saldanha Marinho (1933, São Paulo), Elisiário da Cunha
Bahiana.
35

36

PROCESSO 1648‐T‐12, EDIFÍCIO “A NOITE”, PRAÇA MAUÁ, RIO DE JANEIRO

Figura 39. Viaduto do Chá (1934-38, São Paulo), Elisiário da Cunha Bahiana.

Figura 40. Viaduto do Chá (1934-38, São Paulo), Elisiário da Cunha Bahiana.
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Figura 41. Edifício João Brícola/Mappin (1939, São Paulo), Elisiário da Cunha Bahiana.

Figura 42. Edifício João Brícola/Mappin (1939, São Paulo), Elisiário da Cunha Bahiana.
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Figura 43. Edifício “A Noite” (1927-29, Rio de Janeiro), Joseph Gire e Elisiário Antônio
da Cunha Bahiana.
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6.

Edifícios Altos no Brasil
A seguir transcrevemos partes do artigo intitulado Edifícios Altos no

Brasil, de autoria da pesquisadora Sylvia Ficher, escrito em 1991 e publicado
na revista Espaço & Debates nº 37 (1994). A escolha dos trechos reproduzidos,
as ilustrações e os destaques sublinhados são de nossa responsabilidade.
Considerando a sua pertinência e importância, o documento será anexado, na
íntegra, ao presente Processo, de maneira que conste nos arquivos do IPHAN.
Citando Sylvia Ficher:
Falar da história dos edifícios altos no Brasil é falar das vastas
transformações ocorridas de fins do século XIX em diante em duas cidades
brasileiras - o Rio de Janeiro e São Paulo. Na segunda metade do século
passado, estas cidades eram caudatárias do sistema econômico mais dinâmico
e em expansão no país, a agricultura cafeeira de exportação. Em termos
sociais, abrigavam movimentos políticos de grande repercussão, como aqueles
que levariam à abolição da escravatura e à proclamação da república; em
termos urbanos, eram palco do crescimento concomitante das atividades
terciárias voltadas para o capital financeiro, para a exportação de matérias
primas e para a importação de produtos industrializados; do ponto de vista
demográfico, transformavam-se em polos de atração de correntes migratórias
externas e, posteriormente, internas, principiando o processo de transferência
da população do campo para a cidade.
Na virada do século iria se assistir, sempre nestas duas cidades, os
inícios de uma incipiente industrialização. A série histórica dos sensos
populacionais mostram os números inexoráveis da concentração urbana:
Ano
1872
1890
1900
1920
1940
1950
1960
1970

Rio de Janeiro
274.972
522.651
811.443
1.157.873
1.764.141
2.377.451
3.307.163
4.251.918

São Paulo
31.385
64.934
239.820
579.033
1.326.261
2.198.096
3.825.351
5.924.615
39

% Pop. Urb.

31,28
36,16
44,67
55,92
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1980
1991

5.090.700
5.473.346

8.493.226
9.626.880

67,59
75,461

Centros de serviços do setor moderno da economia em relação ao
conjunto do país, estas cidades passam a ser - graças à transformação da
propriedade urbana em um meio de produção e à formação de uma renda
fundiária passível de ser realizada como capital - geradoras de novos modos
de investimentos especulativos e de coleta privada do excedente da produção.
Deste modo, a sua própria construção, determinada pela expansão física,
tornava-se um fator de ampliação do campo econômico, seja através do
empenho do estado em obras públicas de saneamento, de arruamentos, de
iluminação, etc., seja através da ação de empresários particulares na abertura
de loteamentos e na construção de edificações residenciais, comerciais e
industriais. No rastro deste processo, já na primeira década do século XX podese perceber os sinais da tendência à verticalização de suas edificações.
Movimento acelerado ao longo da década de 1920, no segundo pósguerra estende-se para outras cidades brasileiras, como Porto Alegre e Belo
Horizonte, e só na década de 1980 dá sinais de arrefecimento, então no quadro
das graves crises econômicas por que passa o país, as quais afetam tanto a
grande indústria como os negócios imobiliários e a construção civil. Mas não só
pela verticalização pode-se caracterizar o processo de expansão urbana
brasileira; Brasília, o mais notório exemplo de cidade nova construída no país
no século XX, demonstra que edifícios altos e verticalização não são
consequências naturais da urbanização, mas opções possíveis de política
urbana no largo espectro das soluções urbanísticas.
Além dos aspectos vinculados ao processo de urbanização, falar de
edifícios altos no Brasil é falar também da introdução e rápida difusão do uso
do concreto armado na realização de estruturas arquitetônicas. Como lembra
Mario Salvadori, afora as razões de ordem econômica e social presentes no
interesse pela otimização do aproveitamento do solo urbano, o surgimento dos
arranha-céus envolveu a resolução de alguns problemas técnicos - em especial
1

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; o censo de 1990 foi adiado para 1991. No que
se refere às demais cidades brasileiras, o censo de 1872 apontava o Rio de Janeiro como a
maior cidade do país, ficando São Paulo em nono lugar; no censo de 1900 São Paulo já era a
segunda cidade do país.
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aqueles referentes ao cálculo estrutural, à execução de fundações, à
importantíssima invenção do elevador e, por fim, ao desenvolvimento de
materiais de construção de alta resistência e baixo preço, como o aço no caso
dos Estados Unidos e o concreto armado no caso do Brasil.2
A história do concreto armado no Brasil constitui uma rara instância de
aprimoramento tecnológico original em um país subdesenvolvido de passado
colonial; mas deve ser vista também como índice dos moldes em que se
organizava a economia no Rio de Janeiro e em São Paulo na primeira metade
do século. Ainda no quadro da importação de produtos industrializados, suas
edificações mais altas eram realizadas com estruturas metálicas, em geral
calculadas e executadas na Europa. Exemplos salientes foram os edifícios
construídos entre 1904 e 1910 na Avenida Central, no Rio de Janeiro, que
chegavam a até oito pavimentos.3 Porém tais casos logo se tornariam exceção;
mesmo por volta de 1900, São Paulo já exibia prédios com estrutura de
concreto, como aquele ainda existente à rua Roberto Simonsen 854, com
quatro andares, talvez executado em algum dos sistemas Hennebique.5
As dificuldades para a aquisição de produtos estrangeiros durante a 2a
Guerra iriam impor uma política de substituição de materiais importados por
nacionais. A indústria da construção, então em expansão, seria justamente um
dos setores em que tal prática foi adotada. O depoimento de um dos grandes
empreiteiros paulistas da época sintetiza a questão: "No Brasil tem ele [o
concreto armado] qualidade que o torna precioso: permite construir, com
materiais e projetos nacionais, obras que outrora só poderiam ser feitas em

2

Mario SALVADORI, Why buildings stand up: the strength of architecture, Nova York, Norton,
1980, pp. 107-25.
3
No presente trabalho, faz-se referência ao número total de pavimentos excluído o andar
térreo. Afora aqueles casos excepcionais que não poderiam deixar de ser citados, a escolha de
exemplos foi feita dando preferência a obras publicadas na literatura especializada de
Arquitetura.
4
Bens culturais arquitetônicos no município e na região metropolitana de São Paulo, São
Paulo, Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos, 1984, p. 323.
5
A partir de 1880 o engenheiro francês François Hennebique (1842-1921), um dos pioneiros da
tecnologia do concreto armado, desenvolveu um sistema completo de construção empregando
pilares, vigas e lajes, em uso até hoje. De 1893 a 1908 abriu quarenta e três escritórios em
diferentes cidades do mundo, entre as quais o Rio de Janeiro, onde eram realizados projetos
estruturais de edifícios difundindo suas patentes de aplicação do concreto armado; 'Cent ans
de béton armé: 1849-1949', suplemento da Travaux, no 194bis, 1950, pp. 36 e 64-5.
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estruturas de aço importado".6 Sistema construtivo em que se fundem tarefas
artesanais com o emprego de maquinário, sua aceitação era favorecida por
uma organização social em que a mão de obra é um fator de produção barato e
pela existência de uma fabricação local de cimento portland.7
Uma das primeiras notícias sobre o uso do concreto armado no país
remonta a 18928, quando o engenheiro Carlos Poma obteve o "privilégio da
patente" de uma variante do sistema Monier9, a ser empregada na construção
de casas populares no Rio de Janeiro; contudo, nessa época o novo material
encontrava mais aplicação na execução de pontes e de galerias de esgotos.
Quanto ao cálculo, os escritórios de Hennebique, tanto de Paris como do Rio,
parecem ter sido bastante solicitados até meados da década de 191010, mas
também eram executados projetos brasileiros, como o viaduto em Itaipu (1907),
de autoria de Ximeno de Villeroy11, a ponte sobre o rio Maracanã (1908), de
autoria de Carlos Euler12, ou a ponte sobre o ribeirão dos Machados (1910), de
autoria de Guilherme Ernesto Winter.13
O que iria assegurar, a longo prazo, a excepcional expansão das
aplicações do concreto no Brasil seriam os laboratórios de tecnologia dos
materiais, organizados junto às escolas de engenharia e responsáveis pelo
desenvolvimento

de

soluções

técnicas

inéditas

e

pela

formação

de

especialistas.

6

Francisco Teixeira da Silva TELLES, A engenharia e a construção civil, Engenharia, no 19, mar.
1944, p. 264.
7
A primeira usina de cimento portland no Brasil, a Cimento Rodovalho, foi criada em São Paulo
por volta de 1905; sua produção se intensificou de 1914 em diante; A. Arruda PEREIRA, Sobre a
fabricação do cimento Portland no Brasil, Boletim do Instituto de Engenharia, no 29, jul./out.
1925, p. 108.
8
Citado em Antonio de Paula FREITAS, Construções em cimento armado, Revista dos cursos
da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, no 1, 1904, pp. 190-2.
9
Outro francês, o jardineiro Joseph Monier (1823-1906), foi o pioneiro na industrialização de
peças de concreto armado, tendo patenteado em 1867 um sistema de construção de grandes
vasos para plantas em 'ferro e cimento'. Em 1878 patenteou seu primeiro sistema de vigas de
cimento reforçadas por barras de ferro, no qual se inspiraria Hennebique e que também foi
objeto de rápida difusão internacional; Cent ans de béton armé: 1849-1949, pp. 35 e 63-4.
10
Augusto Carlos de VASCONCELOS, O concreto no Brasil, São Paulo, Copiare, 1985, p. 16.
11
A. Ximeno de VILLEROY, O viaducto Marechal Deodoro, Anuário da Escola Politécnica de São
Paulo, 1907, pp. 3-25.
12
Sidney Gomes dos SANTOS, A influência do concreto armado, in Rio de Janeiro em seus
quatrocentos anos, Rio de Janeiro, Record, 1965, p. 234.
13
Guilherme Ernesto WINTER, Concreto armado em Socorro, Revista Politécnica, no 31/3,
maio/out. 1910, pp. 25-8.
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O primeiro deles foi, muito provavelmente, o Gabinete de Resistência
dos Materiais da Escola Politécnica de São Paulo, instalado em 1898 segundo
plano de Ludwig von Tetmajer, então diretor do laboratório de ensaios da
Politécnica de Zurique, e dirigido inicialmente por um de seus discípulos, Willy
Fisher.14 Como resultado das pesquisas ali realizadas, em 1905 foi publicado o
MANUAL DE RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, estudo pioneiro de tecnologia aplicada.15
Em 1906 o jovem engenheiro Hippolyto Pujol Jr. assumiu a direção do
Gabinete, viajando em seguida para a Europa, onde visitou laboratórios
similares

em

Zurique,

Stuttgart

e

Viena;

para

estudar

metalografia

microscópica, estagiou com Martens no Gross Lichterfeld em Berlim, com Leon
Guillet na Escola Central de Paris, com Le Chatellier na Sorbonne, e nas
oficinas de Dion Bouton. Graças à aparelhagem que importou, em 1907, São
Paulo já contava com um laboratório de resistência dos materiais nos moldes
de Viena e um laboratório de metalografia nos moldes da Sorbonne.16
Com tais recursos técnicos, o Gabinete pode contribuir na execução de
estruturas de concreto armado mais complexas, como o edifício Guinle, na rua
Direita, projetado pelo próprio Pujol Jr. e concluído em 1913, com oito andares
e vãos de doze metros [Ver Figura 44]. Reorganizado em 1927, com a
denominação de Laboratório de Ensaios de Materiais, LEM, e sob a direção de
Ary Torres, foi o responsável pela adaptação das normas europeias de
dosagem de cimento e pelo estabelecimento das chamadas "normas
brasileiras".17

14

Hippolyto Gustavo PUJOL JR, Discurso do engenheiro Pujol Jr, Engenharia, no 17, jan. 1944,
pp. 188-90.
15
Manual de resistência dos materiais, São Paulo, Grêmio Politécnico, 1905. Em suas quase
trezentas páginas, o manual descreve as propriedades físicas, mecânicas e químicas dos
principais materiais de construção de uso corrente em São Paulo.
16
Em 1911 Pujol Jr. fez outra viagem à Europa, desta vez para estudar análise térmica nas
Usinas Schneider do Creusot e encomendar as instalações de um laboratório de metalurgia.
Por sua atuação neste campo, foi considerado "o precursor da tecnologia experimental no
país"; Engenharia, no 121, set. 1952, p..13.
17
Maria Cecília Loschiavo dos SANTOS, Escola Politécnica: 1894-1984, São Paulo,
Universidade de São Paulo, 1985, pp.p310-1.
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Figura 44. Edifício Guinle (1913, São Paulo), Hippolyto Gustavo Pujol Júnior.

Em 1934 foi transformado em centro autônomo, o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, IPT, quando deixou de ser tão somente um laboratório de
referência para materiais de construção: no IPT foram desenvolvidos inúmeros
métodos de ensaio18 e os primeiros estudos sobre a aplicação de fly-ash e do
concreto massa no Brasil.19 Além de contribuir para a industrialização paulista,
o IPT serviu de modelo para instituições semelhantes em outras cidades, em
especial Salvador e Porto Alegre.
No Rio de Janeiro, desde começos do século funcionava o Gabinete de
Ensaios de Materiais da Escola Politécnica; a este se seguiu a Estação
18

Como o ensaio de tração desenvolvido por Gilberto Molinari; Telemaco van LANGENDONCK e
Gilberto MOLINARI, Resistência do concreto a tração na flexão, Engenharia, no 43, mar. 1946,
pp.p245-54.
19
Augusto Carlos de VASCONCELOS, op. cit., pp. 47-55.
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Experimental de Combustíveis e Minérios, fundada em 1921, a qual daria
origem em 1933 ao Instituto Nacional de Tecnologia, INT.20 Dentre as técnicas
desenvolvidas no INT destaca-se o processo de determinação da resistência à
tração empregando corpos de provas cilíndricos, o chamado Brazilian test, de
autoria de Fernando Luiz Lobo Carneiro.21 Outro importante centro de pesquisa
e formação profissional da cidade foi o Instituto Brasileiro de Concreto, fundado
por José Furtado Simas em 1930.22 [...]
Tal tradição teria duas consequências importantes a longo prazo no
Brasil. Por um lado, a transformação do concreto armado em sistema
construtivo popular, empregado empiricamente em todo tipo de obra de
pequena monta, sem exigir recurso a cálculos técnicos especiais. Por outro,
contudo, sua presença e prestígio iria impedir o desenvolvimento de tecnologia
para a aplicação de outros sistemas estruturais, como o aço [...]
A Cidade Maravilhosa
Capital administrativa do Brasil até 1960, o Rio de Janeiro teve até
aquela data uma história urbanística que se confunde com a própria história
política do país, refletindo, em diferentes graus, as prioridades e valores
ideológicos do poder central. Do Império até o fim da 1ª República em 1930,
predominaram os interesses oligopólicos, concretizados em uma cidademonumento repleta de imponentes obras oficiais. Entre 1903 e 1906, sob a
direção do prefeito Pereira Passos, a cidade passa por um extenso programa
de renovação urbana com vistas à solução de problemas de higiene e
circulação, que alteraria profundamente sua feição de conjunto.23 [Ver Figura 9]
Devido à demolição de construções antigas do centro da cidade, ao
alargamento de várias ruas e à abertura de novas avenidas, o traçado viário
tradicional foi rompido e o parcelamento de lotes estreitos e profundos

20

Antonio Manoel de Siqueira CAVALCANTI, 100 anos de desenvolvimento da engenharia no
Brasil, Rio de Janeiro, COPPE, 1980, pp. 43-4.
21
Fernando Luiz Lobo CARNEIRO, Une nouvelle méthode pour la détermination de la résistence
à la traction des bétons, BULLETIN RILEM, no 13, mar. 1953, pp. 103-8.
22
Sidney Gomes dos SANTOS, op. cit., p. 239.
23
José de Oliveira REIS, O Rio de Janeiro e seus prefeitos, Rio de Janeiro, Prefeitura da
Cidade, 1977, v. 3, pp. 15-22.
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substituído por aquele de lotes de maior largura e menor profundidade, este
último requisito essencial para a verticalização.
Seria na área mais afetada por este "plano de embelezamento e
saneamento", aquela contígua ao centro histórico, onde foi aberta a avenida
Central, que iriam se concentrar vários dos principais edifícios institucionais da
cidade - como o Supremo Tribunal, a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal e
o Palácio Monroe - e surgiriam seus primeiros prédios altos, destinados a
atividades comerciais. Alguns deles estavam em construção já em 1904, como
a sede do Jornal do Comércio e o edifício Guinle, ambos com seis pavimentos
e estrutura mista de alvenaria e ferro.24 [Ver Figura 45].

Figura 45. Sede do Jornal do Comércio (Avenida Central, Rio de Janeiro).

24

Alured Gray BELL, The beautiful Rio de Janeiro, Londres, William Heinemann, 1914, pp. 23,
98-9 e ilustrações em face às pp. 88 e 140.
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Um papel de destaque no processo de verticalização ficava reservado
para os hotéis, em constante demanda pelo turismo; no período foram
construídos o Hotel Avenida, com seis andares [Ver Figura 46], e o Hotel
Palace, com oito. Em princípios da década de 1910 foi construído o edifício
Lafont, projeto de Viret & Marmorat e primeiro prédio de apartamentos da
cidade, iniciando uma tendência que daria um sabor especial à verticalização
carioca: aquela da predominância de edifícios altos para uso residencial.25
Foco da modernidade romântica, na Avenida Central ressaltava a preferência
pela variedade, visível em edificações ao gosto francês, no estilo neogótico, no
art nouveau, em estilos exóticos, como o mourisco e o assírio, etc..

Figura 46. Hotel Avenida (Avenida Central, Rio de Janeiro).

Outra consequência do plano foi a incorporação de novas áreas ao
perímetro urbano, graças à abertura da avenida Beira-Mar, ligando o centro da

25

Depoimento de um arquiteto carioca, in Lúcio Costa: sobre arquitetura, Porto Alegre, Centro
dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962, pp. 170-1; Lilian Fessler VAZ,
Particularidades do processo inicial de verticalização na cidade do Rio de Janeiro, in ANAIS DO
3O ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, Águas de São Pedro, 1989, v. 1, p. 202.
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cidade à zona sul ao longo da orla marítima. Ficava estabelecido o acesso fácil
a Copacabana, bairro residencial de prestígio até então dominado por
edificações isoladas de pequena altura. Entre 1917 e 1923, era construído o
famoso Copacabana Palace Hotel26, projeto do francês Joseph Gire, com oito
andares. [Ver Figura 27]. Seria a partir de seu entorno que se espraiaria a
intensa ocupação vertical de Copacabana, cujo território já estava praticamente
todo dominado por edifícios de apartamentos na década de 1950. [...]
Contudo, em fins da década de 1910 a cidade ainda se caracterizava
pelas construções de pequena altura; havia então apenas trinta e três prédios
com mais de seis andares, quase todos na Avenida Central.27 Na
administração do prefeito Carlos Sampaio foram tomadas novas iniciativas de
intervenção

urbana,

com

vistas

à

comemoração

do

centenário

da

Independência do Brasil em 1922, dentre as quais o desmonte do Morro do
Castelo, no centro histórico, e a construção da avenida de contorno do Morro
da Viúva, dando continuidade à avenida Beira-Mar.28 O resultado foi a abertura
de mais terrenos edificáveis, rapidamente ocupados por prédios de maior
altura. Uma realização importante foi o Hotel Glória, com oito andares, no
extremo sul da avenida Beira-Mar [Ver Figura 29] e em cujos arredores surgiria
mais uma área de crescimento vertical. Por sua vez, a instalação da Exposição
Internacional do Centenário iria impor uma significativa alteração no gosto
arquitetônico, com a difusão do chamado estilo neocolonial, de inspiração
nacionalista.
Foi na década seguinte que se firmou definitivamente o processo de
verticalização do Rio de Janeiro. Até então, a construção de edifícios altos
contava, além dos recursos técnicos do escritório de Hennebique, com um
acanhado progresso no emprego do concreto armado de responsabilidade de
profissionais estrangeiros estabelecidos na cidade, como o alemão Lambert
Riedlinger, proprietário da Companhia Construtora em Cimento Armado.29 Foi
nesta firma, que seria absorvida em 1924 pelo escritório brasileiro da Wayss &
26

Paulo Ferreira dos SANTOS, Quatro séculos de arquitetura, Barra do Piraí, Fundação
Educacional Rosemar Pimentel, 1977, p. 94.
27
Lilian Fessler VAZ, op. cit, p. 200.
28
José de Oliveira REIS, op. cit, v. 3, pp. 80-1.
29
Augusto Carlos de VASCONCELOS, op. cit., pp. 16-7.
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Freytag, que iniciou sua carreira profissional aquele que seria o principal
inovador da engenharia estrutural no país e o responsável pela formação de
toda uma geração de calculistas, Emílio Henrique Baumgart.30 [Ver Figura 51].
Os marcos do período foram sete edifícios de uso misto construídos
entre 1925 e 1928 pelo empresário Francisco Serrador na praça Floriano
Peixoto, no extremo sul da avenida Rio Branco (a antiga Central). [Ver Figura
47]. O primeiro deles, o Cinema Capitólio, com estrutura de concreto e dez
andares, foi calculado e construído por Baumgart; seguiram-se o Hotel Itajubá
[Ver Figura 48], o Cinema Rex, também calculado por Baumgart, e o Cinema
Metropolitano, todos com estrutura de concreto e mais de quinze andares. Na
praça Mauá, no extremo oposto da Rio Branco, em 1928 era concluída a sede
do jornal A Noite, projeto de Joseph Gire e Elisiário Bahiana; calculado por
Baumgart, este prédio, com seus vinte e dois andares, era então o mais alto do
mundo com estrutura de concreto.31 [Ver Figura 49].

Figura 47. Sequência de edifícios em altura na Cinelândia, Rio de Janeiro.

30

Carlos CAVALCANTI e Walmir AYALA, Dicionário brasileiro de artistas plásticos, Brasília,
Instituto Nacional do Livro, 1973/7, v. 1, pp. 192-3.
31
O prédio d'A Noite superou por apenas trinta centímetros a marca anterior, aquela da torre
do edifício Salvo em Montevidéu, construída em 1926 e com 102,5 metros de altura; esta
marca, por sua vez, seria superada no ano seguinte no edifício Martinelli em São Paulo, por
uma diferença de dois metros e oitenta centímetros; Augusto Carlos de VASCONCELOS, op. cit.,
p. 45.
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Figura 48. Edifício Itajubá-Hotel, Rio de Janeiro.

Figura 49. Edifício “A Noite”, Praça Mauá, Rio de Janeiro.

Em 1928 mais um "plano de remodelação, extensão e embelezamento",
de autoria do urbanista Alfred Agache, iria reforçar a tendência à verticalização
das construções comerciais do centro da cidade, desta vez introduzindo
legislações de zoning.32 Contudo, continuariam a preponderar os edifícios altos
para fins habitacionais, situação que só se alteraria da década de 1950 em
32

Vera REZENDE, Planejamento urbano e ideologia, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1982,
pp. 79-81.
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diante; estatística realizada em 1933 indicava a existência na cidade de 122
prédios com mais de seis andares, dos quais cerca de 60% eram de uso
residencial.33 Quanto à estética, nessas realizações predominava o art-deco,
ainda que algumas obras já indicassem a influência do modernismo europeu.
Dentre estas últimas, destacam-se os trabalhos de Alessandro Baldassini,
como o novo edifício Guinle, na avenida Rio Branco, cálculo de Baumgart com
quinze andares, e o edifício de apartamentos OK, em Copacabana, com dez
andares.34
No quadro político posterior à Revolução de 1930, começa a ampla
difusão do modernismo, adotado como arquitetura oficial do governo Vargas
para veicular sua ideologia populista de progresso. A primeira instância de
destaque foi a sede da Associação Brasileira de Imprensa35, projetada em 1935
por Marcelo e Milton Roberto, com onze andares. [Ver Figura 50].

Figura 50. Edifício do jornal O Paíz, sede provisória da Associação Brasileira de
Imprensa e o edifício definitivo da ABI, de 1935, Rio de Janeiro.

33

Citada em Lilian Fessler VAZ, op. cit., p. 201.
Paulo Ferreira dos SANTOS, op. cit., p. 108.
35
O Palácio da Imprensa, Arquitetura e Urbanismo, v. 2, no 2, mar./abr. 1937, pp. 64-72.
34
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7.

O Engenheiro Emílio Henrique Baumgart
Joseph Gire e Elisiário da Cunha Bahiana projetaram o Edifício “A

Noite”, provavelmente em 1927, e contaram, no cálculo da grande estrutura,
com o trabalho do engenheiro Emílio Henrique Baumgart (1889-1943).
Chamado de Pai do Concreto Armado no Brasil [Ver Figura 51], Baumgart
nasceu em Blumenau, começou a trabalhar com Lambert Riedlinger e formouse engenheiro pela Politécnica do Rio de Janeiro em 1918. “Desde a sua
chegada no Brasil em 1912, Riedlinger contou com a assistência do então
estagiário Emílio Baumgart, foi no seu trabalho na Wayss & Freytag que o
catarinense Baumgart adquiriu o conhecimento e principalmente a prática do
cálculo e construção em concreto armado, o que o colocava em posição
privilegiada diante de seus colegas, rendendo-lhe imediato destaque
profissional.” (MACEDO, 2008, p.72). Entre 1923 e 24, abriu escritório próprio.

Figura 51. Emílio Henrique Baumgart (1889-1943).

“Dentre seus feitos iniciais de maior vulto destacam-se: a Ponte do
Herval, em Santa Catarina, recorde mundial, em 1920, de ponte rodoviária em
viga reta e primeira estrutura construída pelo processo de balanços sucessivos,
sem escoramento; e o edifício do jornal A Noite (...); as pontes sobre o rio do
52
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Peixe e o rio Mucuri, ambas recordes de vão em vigas retas para pontes
ferroviárias” (MACEDO, 2008, p.72). Para Joseph Gire, Baumgart calculou –
além do Edifício “A Noite” –

os hotéis Glória e Copacabana Palace. Da

mesma época, calculados por Baumgarten, temos o Cinema Capitólio, Rio de
Janeiro; a Ponte dos Arcos, Indaial; o Edifício Guinle, Rio de Janeiro e o
Cinema Roy, Rio de Janeiro. Sua obra mais famosa, no entanto, é a do Edifício
do Ministério da Educação e Saúde Pública, o atual Palácio Capanema (19361945).[Ver Figura 53 e Figura 54].
Uma vez calculada, a obra do Edifício “A Noite” foi executada pela
construtora carioca Gusmão, Dourado & Baldassini, GDB [Ver Figura 52].
Firma identificada com a construção de inúmeras edificações art déco.
Principais obras projetadas e executadas pela GDB: Edifício Guinle (1928),
Edifício OK (1928), Edifício Tamandaré (1928), Residência Viriato de Miranda
Carvalho (1929), Edifício Coronal Bueno (1929), Teatro Carlos Gomes (1931),
Associação dos Empregados no Comércio (1937). Obras apenas executadas
pela firma: Edifício “A Noite” (1928-29) e Edifício Milton (1930) (CZAJKOWSKI,
2000):

Figura 52. Publicidade da construtora Gusmão, Dourado & Baldassini.
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Figura 53. Execução do Ministério da Educação e Saúde Pública, Rio de Janeiro.
Desenho de Géza Heller de 1938.

Figura 54. Execução do Ministério da Educação e Saúde Pública, Rio de Janeiro.
Desenho de Géza Heller de 1938.
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Figura 55. Edifício “A Noite” em construção, Joseph Gire e Elisiário da Cunha Bahiana
(1928).

Figura 56. Edifício “A Noite”, Joseph Gire e Elisiário da Cunha Bahiana (1929).
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Figura 57. Edifício “A Noite” em construção, Joseph Gire e Elisiário da Cunha Bahiana
(1929).

Figura 58. Edifício “A Noite”, Joseph Gire e Elisiário da Cunha Bahiana (1930).
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Figura 59. Edifício “A Noite”, Joseph Gire e Elisiário da Cunha Bahiana.

Figura 60. Edifício “A Noite”, Joseph Gire e Elisiário da Cunha Bahiana.
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Figura 61. Vista do Rio de Janeiro, com o Edifício “A Noite” em destaque (c.1940).

Figura 62. Vista do Rio de janeiro com o Edifício “A Noite” em destaque (1960).
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Figura 63. Praça Mauá e Edifício “A Noite” (2011).

Figura 64. Edifício “A Noite”, Joseph Gire e Elisiário da Cunha Bahiana.
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Figura 65. Edifício “A Noite”, Joseph Gire e Elisiário Cunha Bahiana e o Centro
Empresarial Internacional Rio – RB.

Figura 66. Vista do Centro Empresarial Internacional RIO competindo com o Edifício “A
Noite” (2011).
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8.

O Art Déco
Os dicionários da língua portuguesa, na medida do possível, parecem

claros quando definem o art déco como movimento nas artes decorativas,
comum nas décadas de 1920/30, e que, inspirando-se basicamente no
cubismo e nos preceitos da nova arquitetura, buscava o equilíbrio dos volumes,
singeleza de linhas e facilidade de adaptação à produção em escala industrial
(MICHAELIS, 1998 e HOUAISS, 2001). No entanto, tal definição não resiste a
um olhar mais atento. Não nos parece correta a utilização da expressão
“movimento” para caracteriza-lo, já que, desde a Exposição Internacional de
Artes Decorativas e Industriais Modernas, de 1925, está identificado como uma
forma de manifestação artística, decorativa e industrial; não existindo um
programa unificador definido ou uma mesma direção seguida por todos aqueles
artistas que participaram da mostra e/ou que produziram o art déco desde
então.
Parafraseando

Edson

Mahfuz

(1987),

quando

tratou

do

pós-

modernismo, é possível afirmar que o art déco é simplesmente um nome útil
que pretendeu aglutinar as tendências que apareceram no panorama
internacional, da década de 1920 até a de 1950, as quais tem em comum, a
maioria das vezes, não mais do que o fato de divergirem das teorias e das
práticas academicistas e do modernismo de vanguarda.
Com sua postura ao mesmo tempo conservadora e conciliadora, o art
déco se auto definia como “estilo moderno” (no mesmo sentido que eram
modernos os aviões, os transatlânticos, os trens, os cinemas, os arranha-céus
que vinha a complementar). Mantendo-se fiel a uma série de preceitos da
tradição acadêmica de fazer arquitetura, mas livrando-se do que era
considerado supérfluo ou excessivo, o art déco permitiu a construção de um
expressão (não a único!) moderna. Sendo assim, vários autores concordam
que o arte déco é ambíguo desde a sua origem, podendo ser considerado
como uma das últimas manifestações do ecletismo ou uma das primeiras do
Modernismo. Provavelmente, tenha sido a sua ambiguidade — associada a
uma imagem de progresso e de desenvolvimento — que tenha contribuído para
a grande aceitação e difusão da arquitetura art déco em todo o Brasil.
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Em 1986, o arquiteto Luiz Paulo Conde publicou o artigo intitulado
Protomodernismo em Copacabana: uma arquitetura que não está nos livros.
No texto, além de denunciar uma lacuna historiográfica importante,
desenvolveu o tema do que chamava de “arquitetura protomodernista” —
caracterizada por sua desconformidade com o dogmatismo das normas de
composição postuladas, num primeiro momento, pela Academia e, mais tarde,
pela vertente cultural hegemônica do movimento moderno no Brasil. Uma
arquitetura Moderna, que gerou o desenvolvimento de “duas vertentes de
propostas arquitetônicas às vezes convergentes e, em alguns casos
antagônicas” (CONDE, 1985, p.40). A primeira, fortemente influenciada pelo
decorativismo art déco; e a segunda, buscando respostas formais em relação à
função e apresentando total ausência de ornamentação. O artigo gerou uma
série de debates, de maneira que, a partir do início da década de 1990, a
arquitetura art déco passou a ser novamente valorizada e estudada em toda a
América Latina36, ganhando uma nova dimensão. Como consequência, a
expressão art déco acabou sombreando e mesmo substituindo o “nome
protomodernismo”. Desde então, segundo o próprio Luiz Paulo Conde (1997, p.
13), “uma genealogia precisa da Arquitetura Art Déco no Brasil deve situá-la no
exato ponto de intersecção entre o que se convencionou chamar,
genericamente, de Ecletismo e Modernismo”, e que até então ele denominava
de protomodernista.

Ou seja, uma manifestação arquitetônica concreta,

assumidamente moderna, e que não representou uma ruptura radical com
os preceitos ecléticos. Sendo assim, o art déco desempenhou um importante
papel, “enquanto último estilo acadêmico e primeira aproximação à
modernidade” (DIAZ, 1997, p.55).
Em 1966, o Museu de Artes Decorativas de Paris organizou uma
exposição intitulada Les années 25: Art déco/Bauhaus/Stijl/Espirit Nouveau.
Buscava analisar e valorizar parte da produção artística europeia do período
entre guerras, que esteve preocupada com a integração entre as artes e a
indústria (entre o que era chamado de arte industrial e arte aplicada). A
expressão art décoratif foi utilizada de forma reduzida — art déco — porém,
36

Em 1997 foi realizado na cidade do Rio de Janeiro o I Seminário Internacional: Art Déco na
América Latina, promovido pelo Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro e
Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.
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pretendia resgatar a importância da Exposição Internacional de Artes
Decorativas e Industriais Modernas, realizada em Paris, durante o ano de
192537. Antes de 1966, apenas o arquiteto Le Corbusier havia utilizado o
diminutivo art déco e o fez no sentido provocativo, na abertura dos capítulos de
seu polêmico livro L´Art Décoratif d´aujourd´hui, publicado em 1925.
Foi a Exposição de 1925 que consagrou o art déco como um estilo
internacional, fruto de uma modernidade que se fazia conciliatória, logo
transformado em um fenômeno cultural total, com desdobramentos nas mais
diferentes formas de expressão, como a arquitetura; o mobiliário; os objetos
decorativos e/ou utilitários; a escultura e a pintura; o vestuário; a fotografia e a
cinematografia; a cenografia; o desenho de moedas, medalhas e joias; as
publicações e as artes gráficas em geral.
Na Europa e nos Estados Unidos, genericamente, as manifestações art
déco foram divididas em quatro períodos38:
1. até 1925: período de formação e manifestações embrionárias;
2. 1925-30: período de lançamento ao público, divulgação mundial e
expansão;
3. 1930-40: período de consolidação e apogeu;
4. 1940-50: período das manifestações tardias.
No Brasil, nos mais diferentes Estados, e principalmente ao longo das
décadas de 30 e 40, foram construídas inúmeras obras art déco — a grande
maioria diretamente associada a uma ideia de progresso e de desenvolvimento
— e que conviveram em harmonia com os expoentes tardios do que se
convencionou chamar de ecletismo e com os primeiros monumentos da
arquitetura brasileira de orientação corbusieana (Escola Carioca).
São exemplos significativos da arquitetura art déco brasileira: o Edifício
Saldanha Marinho, em São Paulo (1928-33, de Elisiário Bahiana), o Elevador
Lacerda, em Salvador (1929, de Fleming Thiesen e Adalberto Szilard), o
viaduto da Boa Vista, em São Paulo (1930, de Oswaldo Bratke), os edifícios

37

É necessário salientar que desde 1877 existia em Paris a Escola de Artes Decorativas e que
em 1882, foi fundada a União Central das Artes Decorativas.
38
Tal classificação foi proposta por David GEBHARD (1980) e adotada por Roberto SEGRE
(1997), por Luiz Paulo CONDE (1997) e por Humberto DIAZ (1997).
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administrativos de Goiânia (1934, de Atílio Correia Lima), o Colégio Dom
Bosco, de Campo Grande (1934, de Frederico João Urlass), o Instituto do
Cacau da Bahia (1936, de Alexander Buddeus), a Sede Social do Minas Tênis
Clube, em Belo Horizonte (1937, de Raffaello Berti), o prédio da Central do
Brasil, no Rio de Janeiro (1937, de Roberto Magno de Carvalho), a Prefeitura
de Belo Horizonte (1939, de Luís Signorelli e Raffaello Berti), o Hospital Pronto
Socorro, o Centro de Saúde Modelo e o Mercado Livre de Porto Alegre (194043, todos de Christiano de la Paix Gelbert). [Ver Figura 67].
É importante salientar ainda que o período compreendido entre 1930 e
1950, foi também marcado pela elaboração de uma série – tanto qualitativa
como quantitativamente significativa – de planos urbanísticos. “Com uma visão
de totalidade, são planos que propõem a articulação entre os bairros, o centro
e a extensão das cidades através de sistemas de vias e de transportes” (LEME,
1999, p.25).
Foram importantes: o Plano Diretor de Alfredo Agache para o Rio de
Janeiro (1930); o Plano de Avenidas, de Francisco Prestes Maia para São
Paulo (1930); o anteprojeto de planejamento e crescimento de Niterói, de Attílio
Correia Lima (1930); o Plano de Remodelação e Extensão da Cidade do
Recife, de Nestor de Figueiredo (1932); o projeto da cidade de Goiânia, de
Attílio Correia Lima (1933) e de Armando de Godoy (1936); o Plano de
Remodelação de Recife, de Attílio Correia Lima (1936); o Plano de Urbanismo
para Belo Horizonte, de Lincoln Continentino (1938-41), o Plano de Extensão e
Transformação da Cidade, elaborado pela Secretaria Geral de Obras e Viação
do Rio de Janeiro (1937); as propostas de Edvaldo Paiva e Ubatuba de Faria
para Porto Alegre (1935-36); e o Plano Diretor ou de Urbanização, de Arnaldo
Gladosh também para Porto Alegre (1938-43). Tais planos e projetos
urbanísticos, que na maioria das vezes atuaram diretamente no espaço já
construído e em sítios já consolidados, contemplavam uma relação muito
íntima com a arquitetura. Assim, na mesma medida em que preparavam
nossas cidades para o futuro domínio do automóvel, os planos criavam todo
um cenário público para a inserção da nova arquitetura (que em muitos casos
era adjetivada como “modelo”). Neste sentido, por exemplo, é fundamental
compreender o papel de obras como a Biblioteca Municipal Mário de Andrade,
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o Pacaembu, o Hospital de Clínicas e mesmo a Galeria Prestes Maia no âmbito
do Plano de Avenidas de São Paulo; ou o Hospital Pronto Socorro, o Centro de
Saúde e o Mercado, no âmbito do Plano de Porto Alegre.
Do universo da arquitetura art déco brasileiro, cujos principais
monumentos foram acima citados, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional pouco tratou, e menos ainda preservou. Destacam-se os casos
emblemáticos de tombamento do Acervo Arquitetônico e Urbanístico Art Déco
de Goiânia (registrado em 2005, em todos os livros do Patrimônio); da Estátua
do Cristo Redentor do Rio de Janeiro (registrado em 2008, apenas no livro
Histórico); e do Elevador Lacerda de Salvador (tombado em 2006 e
homologado em 2010).

Figura 67. Exemplares do universo art déco brasileiro: (1) Instituto do Cacau da Bahia,
1936; (2) Cristo Redentor, 1931; (3) Central do Brasil, 1937; (4) Prefeitura de Belo
Horizonte, 1939; (5) Estação Ferroviária de Goiânia, 1950 e o Elevador Lacerda, 1929.
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Seja em função da linguagem art déco ou de sua presença como marco
urbano, o Edifício “A Noite” foi reconhecido como um significativo exemplar da
arquitetura brasileira. Conforme Jorge Czajkowski: “Primeiro verdadeiro
arranha-céu da cidade, o edifício se destaca pela imensa massa vertical de
vinte dois pavimentos. Construído com a nova tecnologia do concreto armado,
é um grande corpo sólido, marcado basicamente pelas aberturas das janelas
que lhe conferem uma feição bastante regular e padronizada. Percebe-se,
contudo, uma discreta ornamentação que enfatiza o eixo central do volume,
bem como frisos horizontais entre o décimo-quarto e o décimo-sétimo
pavimentos. Do terraço da cobertura, parcialmente sombreado por pérgulas,
avistasse outrora toda a paisagem da Baía da Guanabara” (CZAJKOWSKI,
2000, p. 29).

Figura 68. Verbete Edifício “A Noite” do Guia da arquitetura Art Deco no Rio de Janeiro
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Segundo Hugo Segawa: “Cerca de quarenta anos se passaram entre os
dez andares do primeiro skyscraper projetado por William Le Baron Jenney
(1832-1907) em Chicago e as pioneiras tentativas do gênero no Rio de Janeiro
e São Paulo. Nesta última cidade, um ambicioso empreendimento do imigrante
italiano Giuseppe Martinelli (1870-1846) ergueria, entre 1924 e 1929, um
arranha-céu com 105,65m de altura e 25 andares: o Edifício Martinelli. Em
1928 [1927] era projetado o edifício A Noite, no Rio de Janeiro, concluído no
início dos anos de 1930 [1929] com 24 pavimentos e 102,5m (...) Quase
contemporâneos, o Martinelli e A Noite, representavam duas vertentes opostas:
o primeiro, uma torre ornamentada ao gosto eclético; o segundo, um edifício de
linhas geométricas, com toque Déco. Joseph Gire e Elisiário Bahiana, ao
projetarem o edifício A Noite, davam vazão ao preceito perretiano de uma
arquitetuera integrada à estrutura...” (SEGAWA, 1997, p.64).
Já para Roberto Ormon, “...quem atravessa a Avenida Presidente
Vargas e segue pela Rio Branco partindo do Largo da Carioca ou das
imediações da Uruguaiana assiste a uma transformação urbana inusitada.
Passada a aglomeração típica do grande centro, surge aos poucos,
emoldurada por grandes prédios e copas de árvores, uma fresta tímida de
horizonte azul. O movimento de pedestres também diminui e nas esquinas com
Teófilo Otoni e Visconde de Inhaúma começam a ser vistas reminiscências da
era Pereira Passos. Para a imaginação resta apenas a dolorosa tarefa de
recriar uma continuidade histórica com a distante Cinelândia. Mais à frente,
ainda perturbadas pelo barulho de carros, ônibus e caminhões, as calçadas
tornam-se livres à circulação. O pequeno comércio aparece nas ruas
secundárias e algumas residências despontam nos arredores, sombreadas
pelos edifícios Rio Branco 1 e "A Noite". Pela minúscula Dom Gerardo a
centenária Primeiro de Março e seu estranho prolongamento despejam nesse
trecho em mão dupla da avenida um tráfego contínuo de ônibus que recobre
com grossas camadas de pó os muros do oculto conjunto de São Bento.
Saídos do beco poluído, os veículos juntam-se ao trânsito já congestionado
para dar origem ao fenômeno mais curioso do centro carioca: Durante a troca
de sinais todo o fluxo de automóveis é interrompido para uns poucos
pedestres, fazendo com que a avenida desfrute momentos de estranho
bucolismo. Na última etapa desse breve percurso nos deparamos com o
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surpreendente contraste de escalas antiga e contemporânea da Praça Mauá.
Espremido contra o modernismo decorado do imenso edifício Rio Branco 1 e
as ameaças de um horroroso viaduto, o velho Arsenal da Marinha perde-se
num emaranhado viário como sobra desprezada da malha urbana. A escultura
de Mauá, removida de sua posição original, já não provoca o impacto
imaginado por Bernardelli. Solta em meio à praça, rebaixada de categoria,
deixou há muito de demarcar o início da Avenida. Apesar disso, com algum
esforço e boa vontade, ainda é possível encontrar ângulos que não a diminuam
sob a sombra dos arranha-céus ou do abandono que aos poucos consome a
antiga Inspetoria Geral dos Portos. Dominando a praça, o edifício "A Noite" nos
lembra os anos de glória da região, quando artistas, empresários e políticos
eram atraídos pela vida em torno de multinacionais, agências de notícias,
consulados e, principalmente, da Rádio Nacional. (ORMOND, 2010).

Considerações Finais

Após pesquisa sobre o bem e a construção da argumentação que
demonstra a sua inegável importância – considerando as informações obtidas e
a leitura dos documentos apresentados –, somos pela finalização da instrução
do presente Processo de Tombamento, certos de que o Edifício “A Noite”
reúne

valores

inquestionáveis

históricos,
para

o

artísticos
devido

e

paisagísticos

reconhecimento

suficientes

como

e

Patrimônio

Nacional.
Sendo assim, encaminho o Processo à Superintendência do IPHAN no
Rio de Janeiro para a finalização e complementação da instrução, conforme
determina a Portaria nº 11 de setembro de 1986.

Andrey Rosenthal Schlee
Diretor do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização

68

69

PROCESSO 1648‐T‐12, EDIFÍCIO “A NOITE”, PRAÇA MAUÁ, RIO DE JANEIRO

Anexos:

1. Mensagem encaminhada pelo Sr. Eduardo Castro, Diretor Geral da EBC
– Empresa Brasil de Comunicação, informando quais os elementos do
Edifício “A Noite” permanecem preservados em estado “original”.
2. Reprodução da página do INPI - Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, sobre o Edifício “A Noite”, disponível em:
http://pesquisa.inpi.gov.br/conheca_inpi/edificio/edificio.htm
3. Ficha de inventário de “Atrativos Culturais – Bens Imóveis de
Interesse Cultural”, disponível em:
http://www.turistaaprendiz.org.br/detalhe.php?idDado=186
4. Artigo “Edifícios Altos no Brasil”, de autoria de Sylvia Ficher.
5. Partes da dissertação de mestrado “Edifícios empresariais como marco
do processo de transição na arquitetura carioca”, de Heitor Barbli. Partes
“2.2. O pós-guerra e a aceleração da industrialização” e “3.1. O
Noite”, disponível em:
http://www.fau.ufrj.br/prolugar/arq_pdf/dissertacoes/Dissert_Heitor%20D
erbli_2006/MESTRADO_%20HEITOR%20DERBLI.pdf
6. Artigo “Radio Nacional: pequeno histórico”, de Acely Fernandes.
7. Apresentação do “Projeto Porto Maravilha”, de Felipe Góes.
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