
 
 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 

Renato Alves e Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desafio da preservação do patrimônio arquitetônico modernista  

no Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2012



 
 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 

Renato Alves e Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desafio da preservação do patrimônio arquitetônico modernista  

no Rio de Janeiro 

 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado 

Profissional do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, como pré-

requisito para obtenção do título de Mestre em 

Preservação do Patrimônio Cultural. 

Orientador: Claudia Feierabend Baeta Leal 

Supervisor: Joyce Carolina Moreira Kurrels 

Pena  

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2012 



 
 

O objeto de estudo dessa pesquisa foi definido a partir de uma questão identificada no 

cotidiano da prática profissional da Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S586d 

 

Silva, Renato Alves e. 
    O desafio da preservação do patrimônio arquitetônico modernista / Renato 

Alves e Silva – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2012. 

 
   189 f.: il. 

 
   Orientadora: Claudia Feierabend Baeta Leal 

    

   Dissertação (Mestrado) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural, Rio 

de Janeiro, 2012. 

 
    1. Patrimônio Cultural. 2. Processos – Tombamento. 3. Arquitetura – 

Modernista. 4. Brasil – Rio de Janeiro – 1947 a 2009. I. Leal, Claudia 
Feierabend Baeta. II. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Brasil). III. Título.  

CDD 363.690981 
 

 

 



Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 

Renato Alves e Silva 

 

O desafio da preservação do patrimônio arquitetônico modernista no Rio de Janeiro 

 

 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado Profissional do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, como pré-requisito para obtenção do título de Mestre em 

Preservação do Patrimônio Cultural. 

 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2012.  

 

 

Banca examinadora  

 

_________________________________  

Professora Dra. Claudia Feierabend Baeta Leal (orientadora) 

 

 

_________________________________  

Arquiteta Joyce Carolina Moreira Kurrels Pena (supervisora) – Superintendência do IPHAN 

no Rio de Janeiro 

 

 

_________________________________  

Professora Dra. Maria Tarcila Ferreira Guedes – PEP/ MP – IPHAN 

 

 

_________________________________  

Professora Dra. Maria Ligia Fortes Sanches – FAU/ UFRJ 



5 
 

 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Deus, que em seus insondáveis desígnios me conduz com amorosa diligência nesta 

peregrinação terrena. 

Aos meus pais, Célia e Lair, que com seu amor e dedicação ainda em vida me deram (e 

continuam a dar) condições para alcançar meus sonhos. 

À minha querida irmã Ana Cláudia, bastião inabalável, cujo amor e amizade me fazem 

seguir em frente e a quem, depois da minha própria vida, seguramente estimo como o meu 

maior e insubstituível patrimônio.  



6 
 

 
 

Agradecimentos 

 

 

 À querida arquiteta Joyce Carolina Moreira Kurrels Pena, votada supervisora. Àquela que 

com profissionalismo e dedicação tem abraçado a causa do patrimônio cultural do nosso país 

ao longo da vida, conduzindo com lisura e inesgotável empenho seus trabalhos enquanto 

arquiteta parecerista na Superintendência Estadual do IPHAN no Rio de Janeiro. À querida 

mestra e amiga que decidiu acreditar e investir seu tempo em um jovem arquiteto sonhador, 

colocando à disposição toda sua experiência e sabedoria. 

 À querida arquiteta e amiga Claudia Girão, ferrenha combatente nas infindáveis lutas pela 

preservação do patrimônio cultural brasileiro, profissional de caráter incontestável e sensível 

artista. Outra querida mestra que, desde o princípio, acreditou no meu potencial. 

 À querida historiadora Claudia Feierabend Baeta Leal, solícita orientadora (e mãe nas 

horas vagas), que em todos os momentos mostrou generosidade sem medida, conduzindo com 

rara delicadeza o processo de construção dessa dissertação. À paciência, sensibilidade e 

dedicação em tentar compreender o universo de atuação do seu orientando sem, no entanto, se 

omitir em lançar o necessário olhar imparcial do observador externo.  

 Ao ex-superintendente do IPHAN no Estado do Rio de Janeiro, o arquiteto Carlos 

Fernando de Souza Leão Andrade, pelo apoio acadêmico e profissional, fornecendo-me 

material de pesquisa e acolhendo-me em sua superintendência como um membro do corpo 

técnico, compreendendo a magnitude da proposta do mestrado profissional.   

 À querida historiadora Maria Tarcila Ferreira Guedes, solícita docente cujos conselhos 

contribuíram sobremaneira para o meu crescimento acadêmico enquanto mestrando. 

 Aos profissionais e, porque não dizer, amigos conquistados no Arquivo Central do IPHAN, 

Divisão Rio de Janeiro, representados pela figura do seu Chefe, o Historiador Hilário Pereira 

Filho, prova de que tão valioso quanto o rico acervo encerrado no 8 º andar do Palácio 

Capanema, é o material humano constituído por seus guardiões. 

 Aos docentes do corpo acadêmico e membros da Coordenação do Mestrado Profissional 

em Preservação do Patrimônio Cultural – PEP, como um todo, pela contribuição na formação 

profissional e humana das futuras gerações de técnicos dedicados à defesa do patrimônio 

cultural do nosso país. 

 À querida professora, arquiteta e amiga Maria Ligia Fortes Sanches, orientadora do meu 

Trabalho Final de Graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, que me 



7 
 

 
 

preparou para “voos mais altos”, e a quem credito parte do mérito por estar concluindo este 

mestrado. 

 E por fim, aos queridos amigos mestrandos da minha turma, com quem partilhei momentos 

de angústias e inquietações, mas também de alegrias inesquecíveis. Todo o meu carinho a 

essas pessoas maravilhosas que vieram comprovar que apesar dos sotaques e regionalismos, 

somos movidos por uma só paixão: a luta pela sobrevivência e perpetuação do maravilhoso e 

plural patrimônio cultural do nosso amado Brasil. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“São os homens que atribuem um valor às pedras e todos os homens, não 

apenas os arqueólogos e literatos. Devemos, portanto, levar em conta não o 

valor em si, mas a atribuição de valor, não importa quem a faça e a que título 

seja feita. De fato, o valor de uma cidade é o que lhe é atribuído por toda a 

comunidade e, se em alguns casos, este é atribuído por uma elite de estudiosos, 

é claro que estes agem no interesse de toda uma comunidade, porquanto sabem 

que o que hoje é ciência de poucos, será amanhã cultura de todos.” 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. Ed. Martins Fontes, 2001. 
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Resumo 

 

 Este trabalho tem por objetivo traçar um panorama das ações de salvaguarda empreendidas 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), sobre a produção 

arquitetônica modernista no estado do Rio de Janeiro, utilizando-se como instrumento de 

análise os processos de tombamento instaurados pela instituição, desde sua fundação até os 

dias de hoje.  

 Tal empreitada teve como principal motivador uma demanda surgida no interior da 

Superintendência Estadual do IPHAN no Rio de Janeiro, após a constatação da incipiente 

quantidade de bens tombados nessa categoria e do pujante acervo remanescente, entregue à 

descaracterização e na iminência de desaparecimento. 

 Antes de partir para a investigação documental, procurou-se reconstituir a trajetória do 

movimento arquitetônico modernista no Brasil, plural em suas manifestações, mas aderindo 

com maior contundência à corrente funcionalista. Sobre essa modalidade, fez-se patente a 

influência do teórico franco-suíço Le Corbusier, que culminou com o surgimento de uma 

expressão plástica própria, desenvolvida em solo nacional. Esta linguagem, criada e 

conduzida por profissionais brasileiros do campo da arquitetura e da construção civil, viria a 

contribuir para a disseminação de modelos que seriam reproduzidos em larga escala no país e 

no resto do mundo. Procurou-se destacar alguns desses principais expoentes e suas 

contribuições para o léxico arquitetônico da então chamada “escola carioca”, indicando 

exemplares que denotam a originalidade e excepcionalidade de algumas obras.  

 O impacto de algumas legislações e de outros fatores que exerceram influência sobre as 

ações de salvaguarda colocadas em prática pelo IPHAN também foram estudados, bem como 

alguns tombamentos considerados emblemáticos, realizados fora do estado do Rio de Janeiro. 

 Por fim, uma análise mais aprofundada, utilizando-se como principal suporte os processos 

de tombamento de obras modernistas no Rio de Janeiro, foi realizada. O cotejamento de 

informações colhidas diretamente de fontes primárias do acervo do Arquivo Central do 

IPHAN, Divisão RJ, com dados pesquisados em bibliografia relativa ao tema, e de amplo 

reconhecimento pelo meio científico, permitiu uma reflexão sobre as condicionantes que 

levaram a esses tombamentos. Dessa forma, foi possível suscitar uma discussão sobre a 

atuação do IPHAN até então e sobre o protagonismo a ser desempenhado pela instituição 

daqui por diante, em relação às perspectivas futuras de proteção desse tipo específico de 

patrimônio cultural. 
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Abstract 

  

 This work aims to give an overview of safeguard actions undertaken by the Institute of 

Historical and Artistic Heritage (IPHAN) on the modernist architectural production in the 

state of Rio de Janeiro, using as a tool for analyzing the processes of heritage preservation 

initiated by institution, from its foundation to the present day. 

 This endeavor had as main motivating a demand arose within the State Superintendent of 

IPHAN in Rio de Janeiro, after finding the incipient amount of registered properties in this 

category and vibrant collection remaining given to adulteration and about to disappearance. 

 Before leaving on desk research, we tried to reconstruct the trajectory of the modernist 

architectural movement in Brazil, plural in its manifestations, but joining to the current 

functionalist with greater momentum. About this modality, it became evident the influence of 

the franco-swiss theorist Le Corbusier, culminating in the emergence of an artistic expression 

itself, developed on home soil. This language, created and led by brazilian professionals from 

the field of architecture and construction, would contribute to the spread of models that would 

be reproduced on a large scale in the country and the rest of the world. We tried to highlight 

some of the leading exponents and their contributions to the architectural vocabulary of so-

called "school carioca", indicating that show exemplary originality and uniqueness of some 

works. 

 The impact of some laws and other factors that had influenced the actions of safeguards 

put in practice by IPHAN were also studied, as well as some heritage preservation considered 

emblematic performed outside the state of Rio de Janeiro. 

 Finally, further analysis, using as main support processes of modernist works preserved as 

cultural heritage in Rio de Janeiro, was performed. The readback of information gathered 

directly from primary sources from the collection of the Central Archive IPHAN, RJ Division, 

with surveyed data in literature on the subject, and widely recognized by the scientific 

community, allows a reflection on the conditions that led to the entries in the books of 

“Tombo”. Thus, it was possible to raise a discussion on the role of IPHAN so far and on the 

role to be played by the institution hereafter regarding the future prospects of this specific 

type of protection of cultural heritage. 

Keywords: architecture, modernism, heritage preservation processes, IPHAN. 
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[Introdução] O legado arquitetônico modernista do Rio de Janeiro: a história escrita 

com edifícios e a luta pelo não esquecimento 

 

 

A trajetória da arquitetura modernista no Brasil foi marcada por singularidades. A maneira 

como chegou ao país, o seu extraordinário desenvolvimento e o posterior reconhecimento 

internacional de uma produção que, após determinado estágio de assimilação, qualificava o 

Estado sul-americano como um promissor pólo de inovações, são algumas das características 

que por si só justificariam um olhar diferenciado sobre este momento da história tectônica 

nacional.  

A vertente tropical do movimento, criada a partir de pressupostos arquitetônicos europeus, 

acabou ganhando o mundo, chegou ao seu ápice e depois seguiu em trajetória descendente, 

mas não sem antes deixar profundas marcas no tecido urbano de inúmeras cidades brasileiras. 

No caso específico do Rio de Janeiro, berço do movimento, muitos desses exemplares 

ainda figuram como patrimônio inequívoco deste período em que a crítica internacional 

voltou seus holofotes para o que aqui era produzido. Apesar dessa constatação, fração pouco 

significativa desse acervo foi chancelada com o instituto do tombamento federal. 

Este trabalho propõe-se a investigar e lançar luz sobre as possíveis causas do incipiente 

número de tombamentos do acervo arquitetônico modernista acautelado no estado, através da 

análise dos processos de tombamento instaurados e concluídos, no intuito de fornecer pistas 

que apontem para o caminho de políticas possíveis a serem implementadas, a fim de que este 

importante patrimônio não se perca. 

Primeiramente, através da incontestável influência do arquiteto franco-suíço Le Corbusier, 

foram feitas algumas considerações sobre os estilemas do teórico e sua aplicação por parte de 

profissionais brasileiros, que de certo modo introjetaram suas lições para, a partir de 

determinado momento, tornarem-se criadores de uma linguagem própria. 

Em um segundo momento, procedeu-se breve estudo sobre as políticas de proteção 

empreendidas pelo IPHAN, órgão federal de preservação do patrimônio cultural no país, 

sobre o acervo arquitetônico modernista, analisando-se alguns momentos políticos e 

legislações, bem como seu impacto sobre determinados processos instaurados ao longo da 

trajetória da instituição. 

Concluindo a reflexão, foi realizado um recorte sobre os processos de tombamento abertos 

no Rio de Janeiro e seus desdobramentos, no intuito de fornecer um panorama da situação do 
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acervo protegido no estado, assinalando os seus agentes promotores e identificando as suas 

principais condicionantes. 

Em uma abordagem global, dentre os exemplares arquitetônicos tombados pelo IPHAN na 

cidade do Rio de Janeiro, é possível observar edificações do passado colonial, como a Capela 

de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, o Mosteiro de São Bento, o Convento de Santo 

Antônio e o Paço Imperial. Do ecletismo, têm-se representantes do porte do Teatro Municipal, 

do Museu Nacional de Belas Artes e da Biblioteca Nacional. Do movimento Art-Nouveau, 

resiste a Casa Virzi. Em inspiração Art-Déco, impõem-se a Estátua do Cristo Redentor 

(símbolo maior da cidade) e o edifício da Estação Ferroviária Central do Brasil. E seguindo 

nessa linha de tempo (admitindo-se uma simplificação didática, não ignorando que alguns 

desses movimentos ocorreram simultaneamente), qual seria a relevância reservada aos 

exemplares da arquitetura modernista na malha urbana carioca, permeada por significativo 

acervo do movimento? Antes de tentar compreender as ações de salvaguarda postas em 

prática ou atualmente em curso sobre esse tipo específico de patrimônio, é preciso definir o 

que se entende por modernismo na arquitetura e o modo como se fez adaptar o movimento, 

originário da Europa (como seus antecessores), em território tropical. 

Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que o modelo arquitetônico modernista adotado 

em larga escala no Rio de Janeiro encontra suas bases nas formulações desenvolvidas pelo 

arquiteto franco-suíço Le Corbusier. No início da década de 1920, seus estudos reunidos por 

Paul Laffite no livro Por uma arquitetura2 sedimentaram uma das vertentes do movimento 

que mais tarde seria classificado de funcionalista (ou racionalista3). O termo “funcionalista”, 

que designa a linha mais racional do modernismo, a partir do qual o edifício deveria atender 

ao uso para o qual foi destinado acima de qualquer outra motivação (o conceito da casa como 

“máquina de morar”, preconizado pelo próprio Corbusier), se contrapõe ao “organicista”, 

                                                
2 “Em 1920-21, apareciam em Paris dez ou doze artigos, desde o primeiro número de ‘l’Esprit Nouveau’, sob a 
assinatura Le Corbusier, nome que se imprimia pela primeira vez por ocasião dessa pesquisa arquitetural. Em 
1922, o Diretor das Edições de La Sirène, Paul Laffite, julgou que esses artigos valiam alguma coisa; desejava 
reuni-los em um livro. [...] O livro foi publicado em 1923 sob o título de Vers une Architecture, de Le Corbusier-
Saugnier, abrindo a ‘Collection de l’Esprit Nouveau’”. CORBUSIER, Le. Prefácio após trinta e oito anos... 
[publicado em 1958]. In: Por Uma Arquitetura. 6 ª Ed. São Paulo. Perspectiva S.A., 2009. 
3 “O conceito de arquitetura racionalista foi utilizado pelos historiadores da arquitetura (em especial B. Zevi) 
para designar o movimento que se afirma, depois da guerra de 1914, em favor das formas puras (contra o Art 
nouveau e sob a influência do cubismo); ele proscreve qualquer decoração e ornamentação dos edifícios, e 
preconiza a exploração radical das fontes da técnica e da indústria. Seus principais partidários foram Gropius, Le 
Corbusier, Mies Van der Rohe, Oud e Mendelsohn. A arquitetura racionalista chegou numa segunda onda até os 
Estados Unidos, pouco antes, mas principalmente depois Segunda Guerra Mundial. Os arquitetos racionalistas 
criaram o “estilo internacional” [termo considerado pejorativo por Corbusier] (expressão consagrada por H. R. 
HITCHCOCK e PH. JOHNSON em The International  Style, Architecture since 1922, Nova York, Norton, 
1932)”. CHOAY, Françoise. O urbanismo. 5 ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2002, p. 19. 
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menos cartesiano e mais humanizado, que versa sobre a adaptação do edifício às necessidades 

do usuário, como se a construção fosse um organismo vivo. No plano prático, a principal 

característica da arquitetura funcionalista corbusieriana seria a adoção dos chamados “cinco 

pontos”.  

Os cinco pontos da nova arquitetura foram criados por Le Corbusier e publicados pela 

primeira vez na revista “L’Esprit Nouveau” (já citada na nota 2), sendo um conjunto de 

orientações de ordem técnica que possibilitaria nova abordagem em relação aos conceitos 

construtivos tradicionais. São eles: a “planta livre”, que permitiria a arbitrária locação das 

paredes, libertas de sua função estrutural; a “fachada livre”, que facultaria projetar fachadas 

sem impedimentos; o “pilotis”, que propiciaria o trânsito por debaixo do edifício, elevado do 

chão por pilares; o “terraço-jardim”, que transferiria o espaço ocupado pela projeção do 

edifício para a parte superior do mesmo; e as “janelas em banda”, que favoreceriam uma 

relação de desobstrução em relação à paisagem. Esses pressupostos constituir-se-iam, 

futuramente, no arcabouço teórico sobre o qual se pautariam os arquitetos brasileiros 

seguidores de Corbusier, em suas obras.  

Le Corbusier também se destacaria como teórico do urbanismo, na fase fundacional da 

ciência, no início do século XX, exercendo protagonismo na nova versão do chamado 

“modelo progressista4”. Por esse viés doutrinário o “homem-tipo5”, considerado universal por 

sua fisiologia, justificaria a adoção de padrões construtivos e organização do espaço urbano 

reprodutíveis de modo generalizado ao redor do mundo, sem levar em conta especificidades 

regionais e culturais. A cidade moderna, hierarquizada em zonas para o trabalhar, o habitar, o 

aprender e o lazer - com auto-estradas construídas apartadas desses núcleos (confiança 

ilimitada na evolução dos automóveis e supressão da rua enquanto território de inteiração 

                                                
4 O modelo progressista surge como antítese ao culturalista (de resgate da cidade orgânica, espontânea, em 
oposição à “desintegradora” cidade industrial), e remonta ao século XIX, período classificado como pré-
urbanismo. Dentre seus principais pensadores, encontram-se Owen, Fourier, Richardson, Cabet e Proudhon. O 
progressismo era partidário do espaço aberto, intercalado por vazios e áreas verdes, e de zonas bem definidas 
para a realização das atividades humanas, que deveriam espacialmente dividir-se em: habitat, trabalho, cultura e 
lazer. No século XX a discussão é retomada pelos arquitetos (deixando de ser assunto de generalistas e 
alimentando as formulações de especialistas). A partir de então, o urbanismo surge como ciência, e o 
progressismo e o culturalismo voltam à pauta, com abordagens mais práticas. Nesse contexto, surge a nova 
versão do modelo progressista. “A idéia-chave que subtende o urbanismo progressista é a idéia de modernidade. 
‘Uma grande época está surgindo, existe um espírito novo’, proclama Le Corbusier na revista L’esprit nouveau, 
que ele acabara de fundar, em 1919, com A. Ozenfant. Pela obra, ele vê essencialmente essa modernidade em 
dois campos: a indústria e a arte de vanguarda (na ocasião o cubismo e os movimentos derivados dele)”. Ibid., p. 
20. 
5 O homem-tipo foi um arquétipo criado pelos progressistas para representar o usuário universal para o qual se 
destinavam as suas formulações, e nesse sentido compreendia a“(...) concepção do indivíduo humano como tipo, 
independente de todas as contingências e diferenças de lugares e tempo, e suscetível de ser definido em 
necessidades-tipo cientificamente dedutíveis”. Ibid., p. 08. 
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humana) - seguiria um padrão cartesiano e ditado pelo urbanista, uma vez que “o mundo 

precisa de harmonia e de fazer-se guiar por harmonizadores”6, segundo o próprio Le 

Corbusier afirmara certa vez. 

Na década de 1930, algumas dessas ideias migrariam para o Brasil, destacando-se com 

maior ímpeto o movimento modernista na arquitetura, que encontraria espaço e condições 

para se consolidar, angariando o apoio oficial7 e a efetiva colaboração de uma nova geração 

de arquitetos desejosos de romper com os modelos acadêmicos até então estabelecidos. Nesse 

contexto, o modernismo seria incorporado ao repertório arquitetônico de edifícios públicos e 

privados, passando por um processo de “nacionalização” com sua adaptação ao clima e 

cultura locais, o que, numa fase posterior, daria margem ao surgimento de soluções plásticas 

inéditas, despertando o interesse do mundo para o que era produzido no país. Partindo de uma 

posição de mero assimilador, o Brasil despontaria como destacado produtor de uma 

linguagem arquitetônica própria8.  

Não obstante, fração pouco expressiva dessa produção (18 em todo o país, dos quais sete 

apenas no Rio de Janeiro), foi, até o momento, chancelada com o instituto do tombamento 

federal9. Elevado número de bens remanescentes desse período, criações de pujante atributo 

artístico, residem sem acautelamento de qualquer natureza, exigindo-se, hoje, um esforço 

ampliado no que tange ao seu resgate e eventual seleção para evitar que sejam 

descaracterizados ou simplesmente desapareçam, fato que criaria relevante lacuna no acervo 

da evolução arquitetônica do Rio de Janeiro.  

Recapitulando a questão do enquadramento do modernismo frente aos movimentos 

arquitetônicos que o antecederam, há que se observar que, provavelmente, em razão de sua 

proposta de purismo formal, a arquitetura modernista, como proposta de ruptura histórica com 

                                                
6 Ibid., p. 26. Extraído de Manière de penser l’urbanisme, p. 92 e Apêndice I. 
7 Getúlio Vargas, que ascendera ao poder, desejava encontrar símbolos que traduzissem o ideário de “identidade 
nacional”, o que, inclusive, possibilitou a criação do IPHAN (na época SPHAN). 
8 A esse respeito, em texto publicado na revista “Pampulha”, em 1979,o arquiteto Oscar Niemeyer declarou: “O 
caminho estava aberto. O caminho da forma nova que o concreto oferece e a arquitetura que preferia se estendeu 
pelo Brasil afora, cada vez mais rica e desenvolta, mais representativa do progresso da técnica construtiva. É 
claro que essa opção exigia dos arquitetos maior sensibilidade e isso explica os aspectos negativos que surgiram 
pelo país. Era o preço inevitável da inovação que, nos bons exemplos, criou escolas, invadindo outras 
arquiteturas e outros continentes. Basta lembrar sua influência irrecusável na obra de Le Corbusier, da qual 
usufruímos inicialmente, os melhores ensinamentos. (...) E foi a liberdade de formas, a leveza arquitetural, que 
deu à nossa arquitetura, o aspecto próprio e característico que hoje apresenta, afastando-a inclusive da obra de Le 
Corbusier... (...)”. NIEMEYER, Oscar. Metamorfose. Revista Pampulha, Minas Gerais, n º 01, p. 09, 1979. 
9 Dados extraídos dos processos de tombamento do acervo modernista do Arquivo Central do IPHAN, Divisão 
RJ, e levando-se em conta apenas os tombamentos definitivos. Os 7 bens tombados no Rio de Janeiro são: o 
edifício do MESP (atual edifício Gustavo Capanema); a Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro; o Parque do 
Flamengo; a Chácara do Céu; a sede da ABI (Associação Brasileira de Imprensa); o Hotel do Parque São 
Clemente; o Conjunto Residencial do Parque Guinle. 
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o passado conservador, foi em grande parte incompreendida ou mesmo repudiada10 pelo gosto 

popular.  

Como proposta de ruptura, a nova arquitetura desafiava os modelos passadistas11, 

promovendo-se como premissa da nova modernidade que seus adeptos desejavam imprimir ao 

país. Sua implementação, a partir de um processo contínuo de assimilação, seria conduzida 

por grupo seleto de intelectuais, razão pela qual talvez não tenha encontrado eco na 

população, em uma acepção ampla. Como exemplo, vale citar que ainda hoje o colonial e o 

eclético talvez estejam mais impregnados no subconsciente coletivo do que os volumes 

brancos, lisos e ortogonais da arquitetura funcionalista corbusieriana. 

Apesar dessa constatação, faz-se oportuno destacar trecho do livro História da arte como 

história da cidade, de Giulio Carlo Argan, que diz: 

“São os homens que atribuem um valor às pedras e todos os homens, não apenas os 
arqueólogos e literatos. Devemos, portanto, levar em conta não o valor em si, mas a 
atribuição de valor, não importa quem a faça e a que título seja feita. De fato, o valor 
de uma cidade é o que lhe é atribuído por toda a comunidade e, se em alguns casos, 
este é atribuído por uma elite de estudiosos, é claro que estes agem no interesse de 
toda uma comunidade, porquanto sabem que o que hoje é ciência de poucos, será 
amanhã cultura de todos.” 12 

  O trecho em questão fala de uma suposta “elite de estudiosos” que se proporia a eleger 

determinados valores no âmbito da cidade, mesmo que ainda não partilhados pela comunidade 

de um modo geral. Tal primazia se justificaria pelo poder discursivo e lugar de fala desse 

pequeno grupo em atribuir valor a um objeto (“ciência de poucos”) transformando-o em signo 

de valor amplamente reconhecido (“cultura de todos”) e compartilhado como tal pela 

coletividade.  

 No âmbito do IPHAN (órgão federal de proteção do patrimônio cultural no país), essa 

“elite de estudiosos” se personificaria pelos agentes institucionais encarregados da seleção do 

que deveria ou não ser preservado, como Paulo Santos, José de Souza Reis, Renato Soeiro, 

Alcides da Rocha Miranda, Paulo Thedim Barreto, Edgar Jacinto, apenas para citar alguns 

                                                
10 Esse repúdio deve ser compreendido no âmbito de uma análise menos efêmera, confrontando-se a enraizada 
identificação do inconsciente coletivo popular com tipologias arquitetônicas mais sedimentadas na historiografia 
brasileira, como o colonial, àquela relativa a então nascente arquitetura modernista no país. Não obstante, como 
em certo grau, os “modismos” sempre acabam sendo absorvidos pelas periferias dos grandes centros, inclusive 
no campo da arquitetura, também com o modernismo ocorreu uma euforia passageira. A esse respeito, disse 
Lauro Cavalcanti: “O sucesso da nova arquitetura perpassava regiões e camadas sociais. As elites aderiram às 
novas formas, assim como leigos e mestres-de-obras, na periferia de cidades e no interior de todo país, fizeram 
proliferar alegres cópias de um modernismo estilizado”. CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era 
Moderno: Guia de Arquitetura 1928 – 1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p. 24. 
11 Por mais que não se deva negligenciar a cruzada particular do arquiteto Lucio Costa em estabelecer nexo 
teórico entre o modernismo e o léxico vernacular do passado colonial brasileiro. 
12 ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. Ed. Martins Fontes, 2001. 
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arquitetos cujos nomes figuram nos processos analisados no decorrer da elaboração desse 

trabalho. Como reconhecida liderança desse grupo13, destaca-se a figura de Lucio Costa, 

diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos do IPHAN, desde 193814. Através dos 

processos de tombamento da época em que esteve à frente do cargo, percebe-se seu papel de 

principal articulador das ações empreendidas pela autarquia nesse sentido. 

  A bibliografia aponta Lucio Costa como a síntese do pensamento institucional15, desde sua 

fase fundacional até, guardadas as devidas proporções, os dias de hoje. 

 Antes de buscar compreender e avaliar as ações de salvaguarda empreendidas sobre essa 

modalidade específica de patrimônio, o capítulo que se segue, tem por finalidade oferecer um 

panorama da arquitetura modernista carioca, em sua significativa maioria filiada aos estilemas 

do arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Deseja-se demonstrar, com isso, que apesar de outras 

vertentes terem dividido o panorama arquitetônico produzido no país a partir da década de 

1930, a arquitetura funcionalista figurou como um paradigma acima de qualquer outro. Por 

fim, através de reconhecidos expoentes do movimento e de suas respectivas obras, proceder-

se-á a breve histórico dos arquitetos filiados à corrente de Le Corbusier, definindo 

sinteticamente em que medida suas produções refletiram essa influência, em especial no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 No artigo intitulado “Individualidades na história da atual arquitetura no Brasil: V – Lúcio Costa”, publicado 
na revista “Habitat”, Geraldo Ferraz fala: “E então, se a atuação de Lúcio Costa fôra um meio eficiente de que 
lançara mão o Ministério ‘revolucionário’ [alusão à Revolução de 1930] para dar forma às suas tendências 
modernizadoras da vida intelectual e artística brasileira, encontramos, na continuidade da ação de Lúcio, na sua 
fidelidade aos ideais que nele se haviam encarnado em um momento difícil de definições e de atos determinados 
a realizar uma transfiguração nas artes do país, cessado o apôio [sic] ostensivo à revolução das realizações 
artísticas, que o govêrno a princípio adotara, é com Lúcio Costa que vai ficar a missão de manter um grupo 
de artistas e de arquitetos na sua tarefa [grifo meu], fóra da fortaleza oficial.” FERRAZ, Geraldo. 
Individualidades na história da atual arquitetura no Brasil: V – Lúcio Costa. Revista Habitat, n º 34, p. 28. 
14 CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do 
patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009, p. 198. 
15 “No contexto da década de 1930 e da constituição da profissão de arquiteto, a figura de Lúcio Costa foi 
decisiva. Ele reuniu, a um só tempo, os papéis de principal mentor do modernismo em arquitetura no Brasil, de 
formalizador das bases conceituais que caracterizariam a profissão do arquiteto, quando esteve à frente da Escola 
de Belas Artes (1930-1931) e de formulador das posturas e concepções do SPHAN, como profissional de 
carreira desde 1938”. CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Op. Cit., p. 199. 
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Fig. 1. Bloco principal do Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Morais, mais conhecido como 
“Pedregulho”. Fonte: BARDI, Instituto Lina Bo e P. M. Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Portugal: Editora Blau 
Ltda., 2000, p. 93. 
 

Da corrente funcionalista de Le Corbusier à gênese de 

uma proposta arquitetônica modernista carioca 

Capítulo 1 
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1.1  Apresentando Charles-Edouard Jeanneret-Gris: “Le Corbusier” 16 

 

  

 Antes de falar sobre a ligação do arquiteto franco-suíço Le Corbusier com a arquitetura 

brasileira, é preciso traçar um breve perfil desse profissional e encadear os fatos que uniram 

sua trajetória profissional à história de um país sul-americano em desenvolvimento.  

 Começando por um esclarecimento etimológico, “Corbusier” remete ao termo francês 

“corbeau”, que significa “corvo” (nome que ele adotou para si a partir da corruptela do nome 

do avô materno, Lecorbésier, assumindo como pseudônimo profissional a partir dos 29 anos). 

A educação calvinista que recebeu dos pais talvez explique, pela transposição de conceitos 

religiosos, seu desapego em relação ao supérfulo, levando esses princípios para a arquitetura 

que viria a desenvolver. Nascido em uma família de relojoeiros da região do Jura, na Suíça 

Ocidental, o jovem chegaria, por algum tempo, a desempenhar o ofício que lhe ensinara o pai. 

Como precocemente já havia demonstrado grande talento para o desenho, na adolescência, foi 

matriculado na Escola de Arte de La Chaux-de-Fonds, cidade onde nasceu e viveu parte da 

vida, graduando-se como gravador e, por conta disso, vindo a trabalhar na indústria de 

relógios por certo período. A escola teria ainda despertado seu interesse pela pintura. Através 

dela, desenvolveria aguçada percepção espacial, talento que, posteriormente, deslocaria para o 

ato de projetar, transpondo o universo bidimensional para dominar as três dimensões. 

Estimulado por professor, ainda nessa escola, teria tido o primeiro contato com o campo da 

arquitetura. Entretanto, Corbusier jamais freqüentou uma faculdade de arquitetura, passando a 

exercer a atividade de maneira empírica, estimulado pela formação artística citada. Com o 

decorrer dos anos, faria uma série de viagens por países da Europa, Oriente e África (Argélia 

e Marrocos), travando contato com uma diversidade cultural que muito influenciaria sua visão 

como homem e profissional. Seu aprendizado na área da arquitetura seria bastante 

aperfeiçoado a partir da experiência com o arquiteto Auguste Perret, expoente mundial no 

manuseio do concreto armado e partidário do racionalismo herdado de Viollet-le-Duc. Esse 

                                                
16 “Arquiteto, pintor e urbanista, Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier) nasceu em La Chaux-de-Fonds, na 
Suíça, em 6 de outubro de 1887. Com a idade de 18 anos, percorreu a Europa e passou alguns meses no ateliê de 
Auguste Perret. Em 1918, fixou-se definitivamente em Paris, tendo escolhido a França como seu país de eleição. 
Pintou seus primeiros quadros e fundou uma doutrina estética que recebeu o nome de “purismo” e, também, uma 
revista, “L’Espirit Nouveau”, na qual defende idéias tanto de arquitetura quanto de pintura. Em 1924, abre um 
ateliê em Paris, que logo se tornará um dos centros da arquitetura moderna. (...). Em 1943, redige a Carta de 
Atenas, verdadeiro breviário dos construtores contemporâneos, na qual são apresentados como os três materiais 
fundamentais do urbanismo – o Sol, a vegetação e o espaço. (...). Doutor honoris causa das principais 
universidades do mundo, é, ainda, autor de numerosas obras que expõem e desenvolvem suas teorias. (...)”. 
CORBUSIER, Le. Biografia. In: Planejamento Urbano. 2 ª ed. São Paulo: Perspectiva S.A., 1984, p. 198. 
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convívio acabaria alimentando ainda mais as futuras formulações do “Corvo”. É de se supor 

que toda essa formação multidisciplinar, aliada à perspicácia do jovem aprendiz, criassem 

conjuntura favorável para o nascimento de profícua reflexão no modo de ver a arquitetura e o 

urbanismo17. No início da década de 1920, a compilação de artigos intitulada Por uma 

arquitetura corporificaria os cânones da arquitetura modernista funcionalista de Corbusier. 

 Mas se após o amadurecimento profissional, a consistência das formulações chamava a 

atenção para as ideias do teórico, alguns aspectos de sua personalidade faziam o contraponto. 

No período em que a França encontrava-se dominada pelos nazistas, durante a 2 ª Guerra 

Mundial, ofereceu seus préstimos aos servidores do Reich18 nas terras gaulesas. A 

proximidade com regimes totalitários viria a se repetir com os comunistas na Rússia e com 

Vargas no Brasil. De fato, o que seduzia Le Corbusier era a possibilidade de ver seus projetos 

executados, independente da ideologia política a que viessem a estar atrelados19. Ademais, 

acreditava na capacidade única de indivíduos preparados (sem pudores, via-se como um 

desses “eleitos”), aptos para decidir o que seria melhor para uma coletividade20, convicção 

para a qual o modus operandi de uma ditadura mostrava-se bastante apropriado. Por esses 

motivos e por inúmeros episódios amplamente retratados pela bibliografia disponível, para 

além da reconhecida contribuição de suas formulações, se revelava figura egocêntrica e 

ambivalente.  

                                                
17 “Segundo G. BARDET (L’urbanisme, P.U.F., Paris, 1959), a palavra urbanismo parece ter aparecido pela 
primeira vez em 1910 no Bulletin de la Societé géographique de Neufchatel, ao correr da pena de P. Clerget. A 
Sociedade francesa dos arquitetos-urbanistas foi fundada em 1914 sob a presidência de Eugène Hénard. O 
Instituto de urbanismo da Universidade de Paris foi criado em 1924. O urbanismo só é ensinado na Escola de 
Belas-Artes de Paris a partir de 1953, por A. Gutton, e só no ‘plano da teoria da arquitetura’. O curso dado por 
A. Gutton tornou-se o tomo VI de suas Conversations sur l’architecture, sob o título L’urbanisme au servie de 
l’homme, Vincent Fréal, Paris, 1962”. CHOAY, Françoise. O urbanismo. 5 ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2002, 
p. 02. 
18 Ao ser ocupado pelos nazistas, entre 1940 e 1944, o Estado francês ficou conhecido como “Governo de 
Vichy”. No período, a capital do país foi transferida para a cidade de Vichy, a sudeste de Paris, o que justifica o 
nome. Corbusier militava pelo movimento sindicalista em dois jornais da época. Daí tem-se que: “Com a França 
ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial e os líderes sindicalistas macomunados com o 
governo de Vichy, Le Corbusier ofereceu-se para colaborar numa política de moradia e até elaborar um 
projeto para a reconstrução do pós-guerra [grifo meu]”. HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: riscos 
brasileiros. São Paulo: Nobel, 1987, p. 43. 
19 “Apesar de tudo, sua ligação com a política não passava de uma busca que o levasse a alguma autoridade 
inspirada, capaz de compreender-lhe as idéias e promovê-las com encomendas”. Ibid, p. 44. 
20 “Minha idéia pessoal é que o método dos concursos constitui uma fraqueza democrática. Nos tempos 
modernos, a obra das pessoas capazes é totalmente apreciável através das publicações, que sobre elas estão 
amplamente informadas: os jornais, as revistas etc. Um governo deveria ter a coragem de designar algumas 
personalidades capazes de constituir uma força apta a fazer face às tarefas colimadas [resposta de Le Corbusier 
ao cônsul-geral do Brasil em Paris, Hugo Gouthier, em 10 de maio de 1955, quando perguntado pelo diplomata 
sobre o tipo de concurso que o francês considerava mais adequado para a nova capital brasileira no Planalto 
Central]”. Ibid, p. 189. 
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 No caso do Brasil, um jogo de interesses, vantajoso para ambas as partes, é como melhor 

se poderia classificar o relacionamento permeado por altos e baixos21 entre o país e o 

arquiteto. De um lado, o Estado sul-americano em ebulição desenvolvimentista, vivendo 

condições políticas extremamente propícias, ávido por inovações que o colocasse na esteira da 

industrialização e do avanço tecnológico. Do outro, um intelectual cujas ideias encontravam 

certa relutância do setor estatal do Velho Continente por serem consideradas demasiadamente 

visionárias, em que pese o agravante que representava a estagnação construtiva provocada 

pela crise econômica instaurada no período entre-guerras22. Em outras palavras, as teorias 

defendidas por Le Corbusier traziam consigo a originalidade de novos conceitos 

arquitetônicos e a carga de representação simbólica que poderiam interessar ao Brasil.  

 

 

1.2  As visitas de Le Corbusier ao Brasil e a influência do modernismo corbusieriano na 

arquitetura brasileira 

 

 

 Le Corbusier foi “apresentado” ao Brasil no ano de 1929, por intermédio do conterrâneo, o 

poeta Blaise Cendrars, a quem conhecia desde 1912. Na década de 1920, Paris era um vívido 

pólo cultural, para onde convergiam artistas de todo o mundo. Não era de se admirar que um 

grupo de intelectuais brasileiros, originários de famílias abastadas, engrossasse esse 

contingente e frequentemente acorressem para a metrópole francesa. Foi nesse intercâmbio 

cultural que Cendrars travou seus primeiros contatos com Mario de Andrade, Oswald de 

Andrade e Tarsila do Amaral, além do escritor Paulo Prado, criando com eles significativo 

                                                
21 “Creio que os brasileiros têm uma dívida para comigo. Não recebi um cêntimo pelo Ministério da Educação e 
Saúde Pública [MESP], o que é realmente extravagante. Quando mencionei o assunto à Embaixada do Brasil, 
fizeram-me belas promessas, mas nada mudou [trecho da carta datada de 06 de abril de 1949, em que Le 
Corbusier se queixa a Affonso Eduardo Reidy pelo “calote” dado pelo governo brasileiro em relação à 
consultoria prestada no projeto do Palácio Gustavo Capanema, em resposta à missiva enviada pelo brasileiro 
solicitando a assistência do arquiteto francês em outros três novos projetos urbanos para o Rio de Janeiro]”. 
HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo. Nobel, 1987, p. 187. 
22 “A história da arquitetura moderna brasileira só é compreensível, contudo, quando relacionada ao campo 
arquitetônico internacional ao qual estava permanentemente referido. A falta de oportunidades no estratificado e 
conservador campo arquitetônico europeu – agravada pela crise econômica relacionada à 2 ª Guerra Mundial – 
fazia com que alguns arquitetos se limitassem a difusores e escritores de vanguarda arquitetônica. Profissionais 
como Donat Agache, Le Corbusier e o italiano Marcello Piacentini viram uma possibilidade de concretizar as 
suas idéias no nascente mercado estatal brasileiro, estabelecendo contactos e alianças para construir no Rio de 
Janeiro”. PESSÔA, José; VASCONCELLOS, Eduardo; REIS, Elisabete e LOBO, Maria (org.). Moderno e 
Brasileiro: anotações para a história da criação de uma nova linguagem na arquitetura. In: Moderno e Nacional. 
Niterói: EdUFF, 2006, p. 17. 
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vínculo pessoal. A convivência com os intelectuais brasileiros e o desejo de Cendrars em 

propagar a vanguarda artística francesa no Brasil, traria a reboque Le Corbusier23. Prado, filho 

de um dos principais barões do café de São Paulo e principal articulador da Semana de Arte 

Moderna de 1922, seria o viabilizador da primeira viagem do arquiteto, apresentando-o ao 

país. Na verdade, a Semana de 1922 não traria impactos significativos ao campo da 

arquitetura (nem para São Paulo e tampouco para o Rio de Janeiro). As manifestações nesse 

sentido resumiram-se a tímidas mostras de dois arquitetos estrangeiros: o espanhol Antonio 

Garcia Moya e o polonês Georg Przyrembel, este último flertando com o neocolonial24. 

 Na década de 1920, o movimento neocolonial era, por lei25, reconhecido pelo governo 

como o modelo arquitetônico oficial do país26. Visava ao resgate de conceitos estéticos do 

passado colonial, para a criação de um novo paradigma, que se pressupunha genuinamente 

brasileiro. Ser neocolonial “estava na moda”27 e pode-se mesmo dizer que o restante do 

continente americano (Estados Unidos, México, Colômbia, Peru, Equador, Argentina) seguia 

a mesma tendência. Na tentativa de arrefecer o clima de instabilidade instaurado após a 1 ª 

Guerra Mundial, governos totalitários, em franca ascensão em todo o mundo, também viriam 

a utilizar-se do movimento como instrumento ideológico de afirmação das tradições 

nacionais. No Brasil, o neocolonial tinha como proposta criar composições que remetessem 

ao passado colonial, entendido como berço da formação nacional. A rejeição dos protótipos 

                                                
23 “O Brasil, país dominado simbolicamente pela França, porém sem ser sua colônia – livre, portanto, das 
divisões hierárquicas do seu ‘mercado de construções oficiais’ – apresentava-lhe [Corbusier] a chance de deixar 
sua condição de ‘escritor de vanguarda arquitetônica’ para realizar projetos concretos em escala maior”. 
CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro: A História de uma Nova Linguagem na Arquitetura (1930 – 
1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 46. 
24 “Apesar da pouca afinidade com o então desconhecido movimento moderno, estão os trabalhos de Moya mais 
próximos deste do que os do polonês Przyrembel, que apresentaria ‘um colonial bastante afrancesado’ e que, 
após a Semana não manteria nenhuma relação com o grupo modernista”. COLIN, Silvio. A Arquitetura na 
Semana de Arte Moderna de 1922. Coisas da arquitetura, Rio de Janeiro, 28 jan. 2011. Disponível em: 

<http://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2011/01/28/a-arquitetura-na-semana-de-arte-moderna-de-1922/>. 
Acesso em 27 out. 2012. 
25 Sobre a imposição dos EUA, para que os pavilhões estrangeiros na Feira Internacional de Nova Iorque (1939-
1940) fossem construídos em “estilo moderno”, fala Lauro Cavalcanti: “O governo brasileiro teve de suspender a 
norma segundo a qual, desde a Exposição do Centenário, em 1922, estabelecia  ser  o neocolonial  o  estilo  
nacional  por  excelência,  de  uso  obrigatório para  representar  o  país  no  exterior”. CAVALCANTI, Lauro. O 
Governo controla a cultura. In: Seminário Era Vargas: o governo controla a cultura. 4 shared. Disponível em: 
<http://dc169.4shared.com/doc/NCOD8fmD/preview.html>. Acesso em: 27 out. 2012. 
26 Sobre a Exposição do Centenário da Independência, ocorrida em 1922 no Rio de Janeiro, nos fala o texto de 
Carlos Kessel: “É nessa Exposição, inaugurada em setembro, que o neocolonial vai conquistar a chancela oficial 
e uma visibilidade que transcende os círculos de iniciados, inspirando os projetos de seis dos catorze pavilhões 
brasileiros, e sendo utilizado - como diria o prefeito Carlos Sampaio, diretor-geral da Exposição  para ‘fazer ver 
ao Mundo Civilizado não só que nós tínhamos arquitetos de valor, mas que também tínhamos uma arte 
tradicional que podia ser devidamente apreciada’ (Sampaio, 1929: 67)”. KESSEL, Carlos. Vanguarda efêmera: 
arquitetura neocolonial na Semana de Arte Moderna de 1922. Revista Estudos Históricos, vol 2, n. 30, p. 123, 
2002.  
27  O estilo gozava de plena popularidade no período. 
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que fugissem a esse repertório refletia postura de resistência, e ao seu modo, de vanguarda, 

essa última a ser plasmada sobre modelo culturalmente enraizado. Contudo, a produção 

arquitetônica mantinha-se fiel às tradicionais formas de construção.  

  

Fig. 2. O Solar de Monjope, casa-manifesto construída pelo médico José Mariano Filho, no bairro do jardim 
Botânico, no Rio de janeiro (demolida em 1973). Mariano dedicou a vida ao movimento, atuando como seu 
principal embaixador. Chegou inclusive a dirigir a Escola Nacional de Belas Artes. Fonte: 
<http://www.rioquepassou.com.br/2009/01/29/solar-monjope/>. Acesso em: 27 out. 2012. Fig. 3. O Pavilhão 
Central da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), projeto do arquiteto Ângelo Murgel, 
integrante do complexo cujas obras se iniciaram no final da década de 1930 no município de Seropédica, na 
Região Metropolitana do Rio. Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/-P-jyeRGpZ0o/TY-
UAsQZSzI/AAAAAAAAAHo/T0c9AYc--7U/s1600/Universidade_Rural_do_Rio_de_Janeiro.jpg>. Acesso 
em: 27 out. 2012. 

  

 Em 1929, como convidado para uma série de palestras em países da América Latina, Le 

Corbusier chegou ao Brasil pela primeira vez. Além de Paulo Prado, órgãos oficiais apoiavam 

a vinda do arquiteto, como o Clube Politécnico de São Paulo e a Prefeitura do Rio de Janeiro.  

 

 

Fig. 4. Le Corbusier e o engenheiro Alberto Monteiro de 
Carvalho (formado pela Escola Politécnica da USP), no 
Morro da Urca, tendo ao fundo o Morro do Pão-de-açúcar, 
na ocasião da visita do arquiteto ao Rio de Janeiro, em 1929. 
Segundo afirma a pesquisadora Claudia Pinheiro em seu 
livro “Alberto Monteiro de Carvalho: o engenheiro e seu 
tempo”, teria sido Monteiro de Carvalho o interlocutor do 
convite feito ao franco-suíço para dar consultoria na 
construção do Palácio Gustavo Capanema. Fonte: 
<http://www.fondationlecorbusier.fr>. Acesso em: 22 out. 
2012. 
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 O próprio Júlio Prestes, na época prefeito da capital paulista e presidente recém-eleito, 

receberia o arquiteto com pompas de chefe-de-estado, confessando-se leitor assíduo das 

publicações e admirador de suas teorias urbanas28. Nessa viagem, Corbusier também 

conheceria o arquiteto ucraniano Gregori Warchavchik, que, desde 1923, se estabelecera no 

país. Warchavchik havia escrito famoso manisfesto em 1925, apresentando os conceitos da 

arquitetura funcionalista de Corbusier ao público brasileiro pela primeira vez. Em 1927, 

ergueria a famosa casa modernista da Vila Mariana, obra funcionalista pioneira no Brasil que, 

não obstante, em vez de Le Corbusier, buscaria inspiração em projetos do arquiteto tcheco 

Adolf Loos e do holandês Gerrit Rietveld29. 

 

  

Fig. 5, à esquerda. A casa de Warchavchik, da Rua Santa Cruz, na Vila Mariana, São Paulo, de 1927-1928. 
Fonte: ZANELLA, Hugo. 1930. Folha 52 do processo 1121-T-84, do catálogo da exposição realizada no Museu 
Lasar Segall de 20/10 a 09/12/1984, entitulado “Parque Modernista: uma luta comunitária”, p. 11. Fig. 6, ao 
centro. A casa Steiner, de Adolf Loos, em Praga, na República Tcheca, de 1910. Fonte: < 
http://questaodoornamentoloosesullivan.blogspot.com/2008_10_01_archive.html>. Acesso em: 27 out. 2012. 
Fig. 7, à direita. A residência Schröder, de Rietveld, em Utrecht, na Holanda, de 1924. Fonte: < 
http://www.designophy.com/designpedia/design-designer-1000000027-gerrit-thomas-rietveld-.htm>. Acesso em: 
27 out. 2012.  

 

 Aconteceria em 1936 a segunda viagem de Le Corbusier ao Brasil. A convite do governo 

brasileiro, sob o pretexto de novas conferências a serem ministradas pelo arquiteto no país, 

escondia-se o real propósito de sua visita que era a consultoria para os planos da cidade 

universitária a ser implantada na capital federal (então Rio de Janeiro) e para o novo projeto 

do edifício sede do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). Em relação a esse 

último projeto, uma proposta já se encontrava em desenvolvimento por uma equipe chefiada 

                                                
28 “Le Corbusier se mostrou bastante impressionado pela recepção em São Paulo, onde foi oficialmente saudado 
pela Câmara Municipal e pelo prefeito, o presidente eleito Júlio Prestes, assentando-se na tribuna presidencial, 
reservada apenas a visitantes ilustres. Leitor atento de L’Esprit Nouveau, Júlio Prestes passou horas discutindo 
urbanismo com Le Corbusier”. HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo. Nobel, 
1987, p. 25. 
29 Apesar da evidente admiração pelo arquiteto franco-suíço, expressa publicamente pela explanação da doutrina 
de Corbusier, a casa modernista projetada por Warchavchik se aproxima plasticamente dos modelos criados 
pelos arquitetos Loos (com sua Villa Müller, de 1930) e Rietveld (com sua casa Schröeder, de 1924). No capítulo 
seguinte, as semelhanças entre os projetos serão melhor explicitadas. 
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por Lucio Costa (após a desconsideração do resultado do concurso público reservado para este 

fim, cujo projeto vencedor havia sido preterido)30. O Ministro Gustavo Capanema encarregara 

Costa de desenvolver uma solução que empregasse os princípios funcionalistas, imagem que 

desejava imprimir à futura sede do seu ministério. Há de se destacar que, dentre os 

profissionais reunidos por Lúcio Costa, estavam Affonso Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer, 

Carlos Leão, Jorge Moreira, e Ernani Vasconcellos, arquitetos que viriam a se tornar ícones 

do movimento modernista no país e que já eram simpatizantes do teórico franco-suíço. A esse 

grupo posteriormente viria a se juntar o paisagista Roberto Burle Marx. Como a equipe 

chefiada por Costa, apesar de empenhada, produzisse uma alternativa que não 

consubstanciasse o objetivo buscado (a autocrítica partira dos próprios membros da equipe, 

que batizaram o projeto de “Múmia”, devido à “rigidez simétrica de sua forma”31), a 

intervenção pessoal de Corbusier, cujos preceitos conduziam os brasileiros, acenava como 

garantia da excelência do resultado que se desejava alcançar.  

 Após a chegada ao Brasil e baseando-se nos estudos já em curso pelos brasileiros, 

Corbusier esboçou outra proposta, só que para um terreno diferente daquele reservado para o 

empreendimento. Diante da negativa do atendimento ao seu capricho (Corbusier fora avisado 

desde o princípio que o terreno destinado para o projeto era o da região do Castelo) e tendo 

findado a sua estadia no país, deixou nas mãos da equipe um rascunho que fez às pressas, 

sobre o qual Lucio Costa e seus arquitetos, por iniciativa de Niemeyer32, se debruçaram, e 

após algumas modificações, deram à luz o projeto que foi inaugurado em 1945.  

                                                
30 “O concurso de anteprojetos para o edifício do Ministério da Educação e Saúde [Pública], realizado em 1935, 
foi ganho por Archimedes Memória, professor catedrático de arquitetura na Escola de Belas-Artes, com um 
projeto acadêmico, decorado em estilo marajoara. O regulamento do concurso previa uma seleção de cinco 
projetos, dentre os quais seria posteriormente feita uma escolha definitiva. No entanto, a comissão, composta por 
arquitetos acadêmicos, selecionou apenas três das trinta e quatro propostas apresentadas, eliminando, entre 
outras, as do pequeno grupo identificado com as teorias funcionalistas. 
    Mas o Ministro da Educação, Gustavo Capanema, que presidira o júri, sem direito ao voto, não era de mesma 
opinião. Pretendia ele afirmar-se perante as gerações futuras com um edifício marcante; (...) Não cabia anular o 
resultado do concurso. Assim, os prêmios em dinheiro foram pagos aos classificados, mas o Ministro decidiu não 
executar o projeto vencedor, convidando Lucio Costa, um dos participantes desclassificados, para apresentar um 
projeto novo. (...) A tarefa atribuída a Lucio Costa era um ato arbitrário, encoberto por minúcias de ordem 
jurídica, mas Capanema não dispunha de outro recurso para alcançar a solução que lhe parecia fecunda”.  
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 3 ª reimp. da 4 ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 
81 e 82. 
31 Conforme afirmara Carlos Leão, em entrevista concedida em 1981 e, confirmado por Ernani Vasconcellhos, 
em outra entrevista no mesmo ano. HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo. Nobel, 
1987, p. 68. 
32 “Após o regresso de Le Corbusier a Paris, os arquitetos brasileiros puseram de lado os seus esboços e voltaram 
ao conjunto original de planos para o sítio no Castelo, ao qual se referiam como a múmia [alcunha endossada 
pelo ministro e pela própria equipe que o desenvolveu, devido a sua rigidez formal]. (...) No entanto, um 
arquiteto em particular, graças à visita do mestre, sofrera profunda transformação: Oscar Niemeyer acolhera de 
coração as idéias de Le Corbusier. Durante o dia ele colaborava nas modificações da múmia, mas à noite passava 
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Fig. 8, acima, à esquerda. Estudos para o MESP. A) a “Múmia”, o projeto desenvolvido pelos brasileiros, 
antes da chegada de Corbusier; B) o esboço para o terreno da Praia de Santa Luzia, já de Corbusier; C) o 
projeto para o terreno na região do Castelo, também do franco-suíço; D) a solução definitiva, construída  no 
Castelo, elaborada pela equipe brasileira, a partir do último esboço de Corbusier. Fonte: MINDLIN, Henrique 
E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2 ª Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 31. 
Fig. 9, acima, à direita. Perspectiva da “Múmia”, projeto desenvolvido pela equipe de Lucio Costa, a pedido 
de Capanema (correspondente à planta baixa de letra “A”). Fonte: ILISSOVSKY, Maurício e SÁ, Paulo 
Sergio M. de (Org.). Colunas da Educação: a Construção do Ministério da Educação e Saúde (1935-1945). 
Rio de Janeiro: MinC/IPHAN; fundação Getúlio Vargas/CPDOC, 1996. 
Fig. 10, à direita, no canto inferior. Perspectiva com a última solução criada por Le Corbusier, em 1936, 
(correspondente à planta baixa de letra “C”), antes de regressar para a França. Fonte: MINDLIN, Henrique E. 
Arquitetura Moderna no Brasil. 2 ª Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 31. 

 

 Depois de concluído, o edifico do MESP despontava monumental, em uma posição 

privilegiada no sítio onde fora construído. De fato, sua implantação diferenciada, no centro do 

lote (em pleno adensado centro do Rio de janeiro), tornava o empreendimento um marco sem 

precedentes. Aliás, sem precedentes também foi o fato de que, para que isso fosse possível, a 

legislação edilícia para construções na região tenha sido simplesmente ignorada33. Caberia, no 

                                                                                                                                                   
horas desenhando um novo projeto, onde entravam os pontos essenciais dos projetos de Le Corbusier [nesse 
projeto os esboços de Corbusier para o terreno da Praia de Santa Luzia, proposta mais elaborada, foram 
utilizados por Niemeyer como base]”. HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo. 
Nobel, 1987, p. 117. 
33 O terreno encontrava-se na esplanada resultante do desmonte do Morro do Castelo. A área estava inscrita no 
plano de intervenção idealizado pelo urbanista francês Alfred Hubert Donat Agache, entre 1928 e 1930. Em 
relação aos códigos urbanísticos que regiam a proposta de filiação haussmaniana, esclarece Dias Comas: “Tais 
códigos estabeleciam para o centro do Rio de Janeiro uma estrutura de quarteirões periféricos, constituindo 
alinhamentos edificados de volumetria uniforme, com amplos pátios no interior para iluminação, ventilação e 
estacionamento. O tecido projetado configurava uma trama básica que emolduraria as ocasionais interrupções 
monumentais”. COMAS, Carlos Eduardo Dias. Os irmãos Roberto e o edifício da ABI: uma história da 

A) 

B) 

C) 

D) 

C) 

A) 
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entanto, aos irmãos Roberto o pioneirismo34, em 193635, da concepção do primeiro edifício36 

de grande porte a utilizar o léxico modernista: a sede da Associação Brasileira de Imprensa 

(ABI). De qualquer maneira, foi a sede do MESP que consagrou o estilo, após a grande 

repercussão junto à crítica internacional, movendo o governo e, mais tarde, a iniciativa 

privada na direção da disseminação da arquitetura de filiação corbusieriana pelo país. O 

crescente aperfeiçoamento da indústria brasileira da construção e a temática da habitação 

popular, inerente à ideologia funcionalista, ajudariam ainda mais no impulso do movimento.  

 A influência de Le Corbusier sobre a arquitetura praticada em outros lugares no Brasil 

podia ser comprovada já na década de 1930. Dois exemplos pernambucanos atestam sua 

“filiação”: a escola racionalista de Alberto Torres, construída em 1935; e o antigo Pavilhão de 

Verificação de Óbitos da Escola de Medicina do Recife, atual Pavilhão Luiz Nunes, 

construído entre 1936 e 1937, ambos os projetos do arquiteto Luiz Nunes.  

 

 
 

Fig. 11, à esquerda. A maquete para o projeto do Palácio dos Sovietes. Fonte: 
<http://www.arth.upenn.edu/spr01/282/w6c2i30.jpg>. Acesso em: 27 out. 2012.  Fig. 12, do lado direito. A 
Escola Rural Alberto Torres. Fonte: <http://arquitetablog.blogspot.com/2011/03/luiz-nunes.html>. 
Acesso em: 27 out. 2012. 

                                                                                                                                                   
modernidade arquitetônica brasileira. Arquitexto, Porto Alegre, n 02, vol 2, 2002, p. 138-151. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/10183/22165>. Acesso em 27 out. 2012. Dessa maneira, o edifício do MESP rompia com 
o modelo do quarteirão padrão. 
34 Sobre a construção do edifício do MESP, nos fala Elizabeth Harris: “A movimentação de terra exigiu quase 
dois anos e cinco conjuntos de planos para produzir um projeto que viabilizasse a construção. Sete anos e meio 
iriam transcorrer até a inauguração do edifício”. HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: riscos brasileiros. São 
Paulo. Nobel, 1987, p. 141. Tendo-se que o MESP foi inaugurado em 1945, estipula-se que as obras para a sua 
construção tenham começado em meados de 1937. De qualquer forma, a sede da Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI) ficaria pronta antes. 
35 Em 1936 saiu o edital, realizou-se o concurso e divulgou-se o resultado que escolheria o projeto dos irmãos 
Roberto como o vencedor. A construção do edifício teria início no ano de 1938. Essas informações foram 
colhidas da folha 31 do processo 1100-T-83, do Arquivo Central do IPHAN, Divisão RJ. No entanto, a página 
oficial da Associação Brasileira de Imprensa <http://www.abi.org.br/paginaindividual.asp?id=1606>, em 
consulta realizada no dia 25 out. 2012, registra que a construção iniciou-se em 1936 e terminou em 1939.  
36  A sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), localizada, inclusive, em quarteirão contíguo ao do 
MESP. 
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Fig. 13, à esquerda. A casa de Le Corbusier em Weisenhoff, na Alemanha. Fonte: 
<http://murdocklondon.wordpress.com/2007/04/03/the-moderns-le-corbusier-in-stuttgartaalton-in-
londongaudi-in-new-york/>.  Acesso em: 27 out. 2012.  Fig. 14, do lado direito. O Pavilhão Luiz Nunes, 
rebatizado com o nome do arquiteto anos mais tarde, em homenagem feita pelo IAB de Pernambuco, atual 
ocupante do imóvel. Fonte: <http://arquitetablog.blogspot.com/2011/03/luiz-nunes.html>. Acesso em: 27 
out. 2012. 

 

 A escola é claramente inspirada no Palácio dos Sovietes, proposta do franco-suíço que não 

se concretizou, mas cujo projeto e maquete corroboram a comparação. Nela, pela primeira vez 

foi empregado o acesso por rampa em um edifício público. Já o pavilhão é composto por um 

paralelepípedo horizontal apoiado sobre pilotis, guardando semelhança com uma residência 

projetada por Corbusier na cidade de Weissenhof, na Alemanha.  

 Na década de 1940, a construção do Pavilhão do Brasil na Feira de Nova Iorque (1939-40) 

e a montagem da exposição “Brazil Builds: Arquitetura nova e antiga, 1652-1942”, no 

Museu de Arte Moderna daquela cidade (inaugurada em 1943 e circulando pelos EUA até 

1946), estratégias integrantes da “política da boa vizinhança” implementada pelo presidente 

norte-americano Roosevelt, consagrariam de vez a arquitetura brasileira de inspiração 

corbusieriana como vanguarda em escala mundial. Posteriormente, Juscelino Kubitschek, 

então prefeito de Belo Horizonte, concederia a Oscar Niemeyer a tarefa de erigir o 

representativo conjunto arquitetônico às margens da Lagoa da Pampulha, em Minas Gerais. Já 

eleito e empossado como presidente, JK concederia novamente a Niemeyer, agora em 

parceria com Lucio Costa o desafio de projetar Brasília, no Planalto Central. Pampulha 

representaria mais um dos emblemáticos marcos iniciais do soerguimento do movimento 

modernista brasileiro e Brasília, o momento de inflexão da curva descendente do estilo 

arquitetônico no país37.  

                                                
37 Ainda na década de 1940, os edifícios de Niemeyer ao redor da lagoa mineira, principalmente o da Igreja de 
São Francisco de Assis (considerada a obra prima do conjunto arquitetônico), consolidam a visibilidade 
internacional da produção modernista brasileira, após o sucesso do Pavilhão desse país na Feira de Nova Iorque. 
Na década de 1960, a inauguração de Brasília acena como o ápice do potencial estético do movimento no Brasil, 
simultaneamente materializando o esgotamento de suas possibilidades, tendência que viria a se confirmar com 
seu declínio nas décadas subseqüentes. 
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 Na década de 1950 e meados da década de 1960, no Rio de Janeiro, um conjunto 

residencial projetado para funcionários públicos – o “Pedregulho” – seria a materialização 

plástica da proposta para edificações “em fita”, idealizadas por Le Corbusier nos estudos 

feitos para a cidade em 1929. O projeto de Affonso Eduardo Reidy, arquiteto declaradamente 

seguidor de Le Corbusier, edificado entre 1950 e 1965 (demora justificada pelo extenso 

programa e pela intermitência das verbas para a sua conclusão), vai além das questões 

arquitetônicas, seguindo inclusive as teorias do franco-suíço no que diz respeito à conjugação 

dos conceitos de habitação com a questão do entretenimento e da saúde pública (o conjunto 

contava com equipamentos para estes fins). Outro exemplo de inspiração corbusieriana resulta 

na residência projetada por Reidy na Região Serrana do Rio, em 1959, que guarda grande 

similaridade com o projeto do arquiteto franco-suíço para a “Vila do Governador”, elaborado 

entre 1950 e 1965, proposta para a cidade indiana de Chandigarh. 

 

 

 

  

Fig. 15, à esquerda. Plano urbanístico para as classes populares do Rio de Janeiro, de 1929. Simulação 
digital, de autoria desconhecida, baseada nos croquis realizados por Corbusier (inspirados no esquema 
arquitetônico imaginado pelo poeta francês, Blaise Cendrars, amigo do arquiteto, que o havia instigado a propor 
tal solução para a cidade, em 1927). O plano era composto por edifícios residenciais populares que chegavam a 
100m de altura e 6km de extensão e que podiam alojar até 90 mil pessoas. Corbusier fez o desenho após sobrevôo 
pela cidade em 1929, período da viagem inaugural da Companhia Sul-Americana de Navegação Aérea, partindo 
de Buenos Aires e conduzida por ninguém menos que Antoine de Saint-Exupéry e Jean Mermoz. Fonte: < 
http://olhosdamonalisa.blogspot.com.br/2011/01/le-corbusier-e-suas-ideias-brasileiras.html>. Acesso em: 27 out. 
2012. Fig. 16, do lado direito. O Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Morais, o “Pedregulho”, projetado 
por Reidy para abrigar funcionários públicos de modo a favorecer sua proximidade com o local de trabalho. A 
forma sinuosa das duas propostas e outras semelhanças tipológicas falam por si só. Fonte: BARDI, Instituto Lina 
Bo e P. M. Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Portugal: Editora Blau Ltda., 2000. 
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Fig. 17, à esquerda. A Vila do Governador, projeto para a cidade de Chandigarh, na Índia. Fonte: 
<http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6425&sysLanguage=fr-
fr&itemPos=213&itemSort=fr-fr_sort_string1%20&itemCount=216&sysParentName=&sysParentId=65>. 
Acesso em: 27 out. 20012. Fig. 18, do lado direito. A casa de Reidy em Itaipava, na Região Serrana do Rio de 
Janeiro. A organização modular e a dominância plástica das abóbadas de cobertura estabelecem forte 
parentesco entre os projetos. Fonte: CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 
1928 – 1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p. 52. 

 

 Le Corbusier ainda faria uma última visita ao país, em 1962, no intuito de reconhecer o 

terreno que lhe havia sido confiado para construir a embaixada da França na recém-

inaugurada capital federal, oportunidade que lhe ensejaria ver pela primeira vez o edifício do 

MESP, numa escala realizada no Rio de Janeiro: 

 “A resposta de Le Corbusier ao que ele viu no Brasil em 1962 foi resumida numa 
carta que prefaciava a edição final da Oeuvre Complète: ‘(...) No mundo moderno 
Brasília é única. No Rio há o ministério da Educação e Saúde Pública (1936-1945). 
Há obras de Reidy. Há o monumento aos que tombaram na grande guerra. Há 
muitos outros testemunhos. Minha voz é a de quem viaja através do mundo e da 
vida. Permitam-me, amigos do Brasil, dizer-lhes muito obrigado!’”. 38 
 

 

Fig. 19. Chegada de Le Corbusier (à direita) ao Rio de 
Janeiro em 1962, acompanhado de Ítalo Campofiorito 
(arquiteto, atual integrante do Conselho Consultivo do 
IPHAN e na época da imagem, funcionário do escritório de 
Oscar Niemeyer na recém-criada capital federal em Brasília). 
Fonte: 
<http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2012/02/13/italo-
campofiorito-reve-historia-da-arquitetura-moderna-
431030.asp>. Acesso em 22 out. 20012. 

                                                
38 HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo. Nobel, 1987, p. 192. 
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1.3 A diversidade dos movimentos modernos no Brasil e a prevalência de um paradigma  

 

 

 O movimento modernista39 não foi a única corrente a representar a “civilização da 

máquina” no mundo, e essa tendência viria a se confirmar também nas cidades brasileiras. 

Com efeito, muitos edifícios foram erigidos empregando elementos que faziam alusão aos 

objetos criados pela sociedade industrial nascente. Um desses movimentos convencionou-se 

chamar Art-déco40. Principiando, no Brasil, na década de 1920 e perdendo força a partir da 

década de 1940, as manifestações artísticas inerentes à proposta encontraram terreno fértil não 

apenas na arquitetura, mas nos objetos ordinários do cotidiano, indo do vestuário à fabricação 

de um simples doce para crianças41, por exemplo.  

O termo Art-déco foi somente cunhado em meados da década de 1960. Por esta época, 

entendia-se o “estilo” como uma antítese ao Art-nouveau. Assim, afirmava-se que o Déco, 

cuja expansão teria se dado na década de 1920, teria vindo erradicar seu predecessor. Essa 

teoria é, hoje, considerada ultrapassada. O Art-déco é atualmente visto não como um opositor 

direto do Art-nouveau, mas, em muitos aspectos, como uma extensão deste. Da mesma forma, 

é incorreto dizer que o Art-déco floresceu abruptamente nos anos 192042. Na verdade, ele se 

inicia nos primeiros anos do século XX e sua ascensão é interrompida pela deflagração da 1 ª 

                                                
39 A fotógrafa e designer Julieta Sobral tece um comentário acerca da Semana de 22 que julgo ser oportuno para 
o movimento modernista na arquitetura. Segundo a profissional: “Uma coisa é o modernismo, outra é ser 
moderno. O sufixo ‘ismo’ entra em cena para legislar as manifestações modernas, ou seja, um grupo formaliza 
um tipo de manifestação transformando-o num movimento e, a partir daí, passa a dizer quem pode ou não fazer 
parte dele”. SOBRAL, Julieta. A Semana de Arte Moderna – 90 Anos. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 04 fev. 
2012. Suplemento Prosa e Verso. Sobre esse tema, também nos informa Lauro Cavalcanti, arquiteto, antropólogo 
e estudioso do assunto: “Aurélio Buarque de Holanda, em seu dicionário, associa ‘moderno’ a tudo que é atual, 
de hoje ou de tempos recentes. Nesse sentido, o termo seria um quase sinônimo de ‘contemporâneo’. Já o 
vocábulo ‘modernista’ estaria associado ao movimento ocorrido em determinado momento histórico, havendo, 
deste modo, uma conotação temporal e finita”. CAVALCANTI, Lauro; LAGO, André Correa do.  Ainda 
moderno? Arquitetura brasileira contemporânea. Ainda moderno? Arquitextos, ano 06, nov. 2005. Disponível 
em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.066/404>. Acesso em 27 out. 2012. 
40 “O Art-Déco foi um conjunto de manifestações artísticas, estilisticamente coeso, originado na Europa e que se 
expande para as Américas do Norte e do Sul, inclusive o Brasil, a partir dos anos 20. Seu lançamento formal ao 
público ocorre na Exposition Internationalle des Arts Décoratives Et Industrielles Modernes, acontecida em 
Paris, em 1925, muito embora haja  registro de manifestações isoladas antes dessa data. É nessa exposição que 
Le Corbusier, numa atitude de protesto velado, constrói o Pavilhão da revista L’Esprit Nouveau e apresenta seu 
projeto de immeubles-villas, numa posição extrema e isolada do conjunto”. CZAJKOWSKI, Jorge (org.). Guia 
da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro. Rio de janeiro: Casa da Palavra, 2000, p. 9.  
41 No Brasil, inclusive, criou-se uma bala chamada “Boneco”, cujo desenho remetia a uma figura humana 
geometrizada, de clara inspiração Déco. Fabricada pela indústria Bhering & CSB, teve a produção encerrada no 
ano de 2002. 
42 Reportando-se às origens do movimento na Europa, fruto de um encadeado processo evolutivo, e não ao caso 
específico do Brasil, cuja década de 1920 corresponde, como citado no parágrafo anterior, ao surgimento do 
movimento (importado do exterior) no país.  
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Guerra Mundial. Ele virá a ser retomado na década de 1920, motivado por uma série de 

fatores externos como: o avanço do capitalismo; o surgimento de regimes totalitários; o 

desenvolvimento de novas tecnologias; tudo isso alimentado, em grande medida, pela crise de 

1929, que terminou por estimular a produção de bens de consumo acessíveis à sociedade. 

Relevante é o que dizem os ingleses Charlotte Benton e Tim Benton43, sobre o assunto: 

“Não somente o rótulo [Art-déco] existe e possui significados, como tem sido 
associado cumulativamente a um largo e heterogêneo universo de artefatos que, pelo 
fato de estar sob um mesmo denominador comum, parece residir em características 
contraditórias. Estão incluídos trabalhos inspirados, mas não copiados, em grandes 
estilos históricos ocidentais, tradições populares e ainda no exotismo de tradicionais 
culturas não ocidentais, distantes no passado, bem como nas vanguardas artísticas da 
época; trabalhos que são meticulosamente manufaturados, feitos com materiais raros 
e luxuosos, absorvidos pela elite ou produzido por designers com materiais novos e 
de baixo custo e que foram assimilados com entusiasmo pelo mercado popular; 
trabalhos que incluíam decorações geométricas, abstratas ou com formas da natureza 
e aqueles que não continham decoração, mas cujas formas eram elas próprias, 
decorativas. Não foi por acaso que Martin Greif44 observou que o termo Art-déco 
deveria ser utilizado no plural, pois reúne 10 de 15 estilos específicos que podem ser 
perfeitamente identificáveis”. 45 

 

E ainda: 

“Muitos estudos indicam que a partir de meados dos anos 20, o Art-déco difundiu-se 
cada vez mais em todo o mundo, como um fenômeno mundial. Ele impregnou 
mecanismos através dos quais o estilo foi transmitido e se identificou com algumas 
transformações que ele tolerou em seu processo evolutivo. (..) O “estilo” apresenta-
se ao mundo através de instrumentos chaves de propaganda, pautados por elementos 
da cultura contemporânea – como o cinema americano e os transatlânticos – que se 
converteram em poderosos e sugestivos telescópios das distâncias geográficas e das 
diferenças culturais”. 46 

 

Foi nos EUA onde o Art-déco alcançou seu maior impacto popular e assistiu a sua mais 

significativa transformação. Durante o período entre guerras os EUA passaram a representar o 

“protótipo” de modernidade para todos os povos do ocidente. A América era vista, inclusive 

pela Europa, como uma “nação exemplar”, que tendo sido uma colônia européia, tinha 

desenvolvido uma cultura própria, transformando-se numa emergente potência. A imagem de 

Manhatan era a tradução dessas idéias. Quanto à influência do Déco dos EUA sobre outros 

                                                
43 Tim Benton é professor emérito de História da Arte na Open University, no Reino Unido, onde também 
trabalha Charlotte Benton, que é uma historiadora da arquitetura e do design. Curiosamente Tim Benton é um 
reconhecido estudioso da obra de Le Corbusier. ATKINSON, Harriet. Viva, Reino Unido, jun. 2008. Disponível 
em: <http://www.vivavoices.org/website.asp?page=Tim%20Benton>. Acesso em: 27 out. 2012. 
44 Escritor norte-americano. 
45 Tradução livre da arquiteta Joyce Carolina Moreira Kurrels Pena (técnica da SE/ RJ - IPHAN), a partir do 
texto original em inglês. BENTON, Charlotte; BENTON, Tim; WOOD, Ghislaine. Art Deco: 1910-1939. 1 ª ed. 
Londres: V&A Publications, 2003. 
46 Ibid. 



43 
 

 
 

países, incluindo o Brasil, temos que considerar que naquele país conviviam pelo menos duas 

modalidades do estilo: o oficial (caracterizado como “moderno” classicizante e que inspirou, 

sobretudo, a construção das cortes de justiça da época) e o privado (patrocinado pelo 

empresariado, resultando em projetos como o Edifício Chrysler, o Edifício Empire State, o 

Rockfeller Center e o Radio City Music Hall). 

De toda forma, o Art-déco é considerado pelos especialistas como um “estilo” complexo e 

mesmo eles admitem que nem todos os problemas de sobreposição entre o Art-déco e o 

Modernismo e o Art-déco e os demais estilos47 a ele contemporâneos estão de todo 

esclarecidos. 

Assim temos a Central do Brasil inspirada no expressionismo alemão; o Palácio Duque de 

Caxias, com seu coroamento escalonado, pautado por influências advindas da cultura maia; o 

Ministério da Fazenda, nitidamente calcado no moderno classicizante americano; e o Hangar 

de Santa Cruz, totalmente baseado na Werkbund alemã48. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 “(...) O Art-déco repartiria o terreno tanto com o modernismo como com o neoclassicismo, contudo, podendo 
ser caracterizado como uma combinação de ambos os modelos. Como o modernismo, achava-se aliado à 
máquina, mas sua estética da máquina não era minimalista ou puramente funcional; estava-lhe incorporada a 
decoração e a estilização de imagens em vez de contar, somente, com a pureza da forma, da linha e do volume. 
(...)”.Tradução livre da arquiteta Joyce Carolina Moreira Kurrels Pena, a partir do texto original em inglês. 
HILLIER, Bevis; ESCRITT, Stephen. Art Déco style. Londres: Phaidon Press LTDA, 1997, p. 22. 
48 A Deutscher Werkbund (ou "Federação Alemã do Trabalho") foi fundada em 1907, por um grupo de 
arquitetos, designers e empresários alemães que tinham estado, de alguma maneira, ligados ao Jugendstil, ou 
"Arte Nova Alemã". Entre seus principais expoentes encontram-se Peter Behrens, Walter Gropius e Mies Van 
der Rohe. FEDERAÇÃO Alemã do Trabalho. In: Wikipédia, jun. 2012. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Alem%C3%A3_do_Trabalho>. Acesso em: 27 out. 
2012. A esse respeito, também consultar: PEVSNER, Nikolaus. Origens da Arquitetura Moderna e do 
Designer. 3 ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp. 170-177. 
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Fig. 20, acima e à esquerda. O Edifício da Estação Ferroviária Central do Brasil. Fonte: < 
http://www.fotolog.com.br/sorio/60292420/>. Acesso em 27 out. 2012. Fig. 21, acima e à direita. O Palácio 
Duque de Caxias (com a Central, ao fundo). Fonte: < http://www.fotolog.com.br/sorio/60292420/>. Acesso em 
27 out. 2012. Fig. 22, abaixo e à direita.  O Hangar de Santa Cruz. Fonte: < 
http://juventudedefe.blogspot.com.br/2012/02/base-aerea-em-santa-cruz-no-rio-de.html>. Acesso em 27 out. 
2012. Fig. 23, abaixo e à esquerda.  A Sede do Ministério da Fazenda: as diversas faces do movimento Art-
déco no Rio de Janeiro. Fonte: < http://www.plasticote.com.br/apresent.htm>. Acesso em: 27 out. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 Há de se destacar que algumas dessas construções modernas, de inspirações diversas, 

dividiriam espaço em quarteirões contíguos, no centro do Rio. É o caso do edifício do 

Ministério do Trabalho, construído entre os anos de 1936 e 1938, o da Fazenda, entre 1938 e 

1940, e o do Ministério da Educação e Saúde Pública, entre 1937 e 1945, todos erigidos em 

períodos muito próximos.  
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Fig. 24, à esquerda. A construção do Ministério da Fazenda (em primeiro plano), avistando-se o do Trabalho 
logo atrás. Ressalte-se a proximidade entre a construção moderna classicizada49, da Fazenda; a Déco, do 
Trabalho; e a modernista funcionalista, representada pelo Edifício do MESP (no canto esquerdo, ao fundo). 
Fonte: <http://200anos.fazenda.gov.br/galeria-de-imagens/palacio-da-fazenda-
rj/predio%20em%20construcao%203.jpg/view>. Acesso em: 27 out. 2012. Fig. 25, à direita. Vista do 
Ministério da Fazenda através do pilotis do MESP. Fonte: 
<http://www.flickr.com/photos/igorvilasboas/page5/>. Acesso em: 27 out. 2012. 

  

 O próprio modernismo, no estágio que precedeu a vinda de Le Corbusier ao Brasil, 

abraçou modelos distintos do teórico franco-suíço. Cabe aqui citar o Albergue da Boa 

Vontade, na região portuária do Rio, projeto dos arquitetos Affonso Eduardo Reidy e Gerson 

Pompeu Pinheiro, de 1932, e a Escola Primária Coelho Neto, no bairro suburbano de Ricardo 

de Albuquerque, projeto de Reidy, de 1933.  

 Os edifícios incorporaram em seu repertório atributos formais da cartilha de Walter 

Gropius, fundador da escola alemã conhecida como Bauhaus, marco na arquitetura e no 

design modernos. Mais contundente é o exemplo pernambucano, em que uma fábrica para 

beneficiamento de leite no Recife, projeto do arquiteto Luiz Nunes se remete à fábrica alemã 

de sapatos “Fagus”, primeiro grande projeto de Gropius, numa explícita reverência ao 

arquiteto berlinense. Gregori Warchavchik, como já citado anteriormente, construiria sua casa 

modernista na Vila Mariana no ano de 1927 inspirando-se em projetos do austríaco Adolf 

Loos, para quem “quando uma cultura evolui, ela gradativamente abandona o uso do 

                                                
49 “Mediante tantas manifestações estilísticas, o prédio vem sendo rotulado por alguns historiadores como 
eclético. Outros, contudo, preferem classificá-lo como ‘moderno classicizado’. Em nossa avaliação, talvez esta 
última idéia esteja mais de acordo com as injunções e o período em que se insere o edifício (...)”. PENA, Joyce 
Carolina Moreira Kurrels. Parecer sobre o pedido de tombamento relativo ao ‘Prédio do Ministério da 
Fazenda, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro’. Arquivo da SE/ RJ-IPHAN. Rio de 
Janeiro: 2004. 

FAZENDA 

TRABALHO MESP 
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ornamento nos objetos utilitários”, cerne do famoso manifesto escrito por Loos em 190850.

  

 

  

  

Fig. 26, acima e à esquerda. Fachada posterior do Albergue da Boa Vontade, de Affonso Eduardo Reidy e 
Gerson Pompeu Pinheiro, no Rio de Janeiro, 1932. Fonte: BARDI, Instituto Lina Bo e P. M. Affonso Eduardo 
Reidy. Lisboa, Portugal: Editora Blau Ltda., 2000. Fig. 27, acima e à direita. Usina Higienizadora de Leite, 
de Luíz Nunes, em Recife, 1934. Fonte: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.131/3826. 
Acesso em: 27 out. 2012. Fig. 28, abaixo e à direita. Fábrica de Sapatos Fagus, de Walter Gropius, na 
Alemanha, 1911. Fonte: <http://thaa2.wordpress.com/2009/07/page/3/>. Acesso em: 27 out. 2012. Fig. 29, 
abaixo e à esquerda. A Escola Bauhaus, também de Walter Gropius, na Alemanha, 1919. Note-se que a 
tipologia dos edifícios brasileiros estava bastante afinada com o que era produzido em terras germânicas. 
Fonte: <http://fazdesign.com.br/bauhaus-as-consequencias-do-design-modernista/bauhaus/>. Acesso em: 27 
out. 2012. 

 

 Como se pode perceber, o segundo quartel do século XX seria marcado por tensões entre 

movimentos distintos que, no entanto, convergiam para uma ideia de modernidade de que 

todos se achavam, a seu modo, imbuídos. A disseminação do modelo de Le Corbusier deve 

ser creditada a uma atitude de engajamento de alguns arquitetos e engenheiros brasileiros que 

não apenas assimilaram os conceitos funcionalistas nele contidos, mas criaram novas 

                                                
50 “Loos foi o purista do movimento nascente. Ornament and Crime é o título de seu ensaio mais citado. Foi 
publicado em 1908”. PEVSNER, Nikolaus. Origens da Arquitetura Moderna e do Designer. 3 ª ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 170. 
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possibilidades para o seu emprego51. Posteriormente, o uso generalizado do concreto armado 

(favorecido pela Companhia Siderúrgica Nacional, fundada em 1941 e que libertou o país da 

importação de aço), aliado às vantagens construtivas do novo material (fácil manuseio, 

economia de tempo, grande durabilidade) e à mão-de-obra abundante e de baixo custo 

disponível para sua execução, consolidariam o modernismo corbusieriano enquanto 

paradigma dominante, posição que seria mantida até a década de 1960 (com algumas 

manifestações tardias). 

  

 

Fig. 30. Projeto de Le Corbusier para uma vila operária, na França (“maisons ouvrières” ou “casas para 
operários”), em Grand Couronne, datado de 1920. Fonte: 
<http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=65&sysLanguage=fr-
fr&itemPos=1&sysParentId=65&clearQuery=1>. Acesso em: 27 out. 2012. 

 

 

Fig. 31. Conjunto habitacional do extinto Banco Nacional de Habitação (BNH), da década de 1970, em 
Mesquita, subúrbio do Rio de Janeiro. Após a década de 1960, o modelo preconizado pelo arquiteto ainda 
permaneceria uma opção viável para moradias de baixa-renda no Brasil, pela facilidade de execução e economia 
deste padrão construtivo. Fonte: SILVA, Renato Alves e. Rua Sarapui, no bairro de Rocha Sobrinho. 2009.  

 

 

 

 

 
                                                
51 “O modernismo na arquitetura brasileira foi, sobretudo, uma reinterpretação das ideias de Le Corbusier e, em 
menor medida, daquelas de Walter Gropius. Embora Frank Lloyd Wright haja vindo ao Brasil, nos anos 20, e se 
encontrado com arquitetos ‘modernos’ brasileiros em casa projetada por Warchavchik, na Rua Toneleros, a sua 
influência, sobretudo no Rio de Janeiro dos anos 30 e 40, não foi muito marcante”. CAVALCANTI. Lauro. As 
preocupações do belo. Rio de Janeiro. Editora Taurus, 1995, p. 35. 
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1.4 A “Escola Carioca”52: modernismo com jeitinho brasileiro 

 

 

 Na transição da década de 1930 para 1940, o Brasil de Getúlio Vargas possuía forte 

vínculo comercial com a Alemanha e com a Itália, o que preocupava os Estados Unidos de 

Roosevelt. A potência norte-americana não se sentia confortável em ter um país tão próximo e 

com dimensões continentais alinhado com nazistas e fascistas. Numa resposta a essa 

possibilidade, surge a “política da boa vizinhança”, estratégia meticulosamente planejada para 

arregimentar países como o Brasil para o lado dos futuros “aliados” na 2 ª Guerra. Nesse 

contexto, a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, financiada com o capital norte-

americano, foi uma cartada decisiva para Vargas mudar de pendores ideológicos. Em 

complementação, a política, a economia e a cultura foram outros campos selecionados para 

consolidar essa aliança.  

 No terreno cultural, o cinema foi o principal veículo usado na disseminação da cultura 

americana. Em contrapartida, a arquitetura modernista brasileira seria promovida e 

evidenciada aos olhos do mundo pela Feira Internacional de Nova Iorque, de 1939. No ano de 

1943, a exposição “Brazil Builds” consolidaria a excelência da produção arquitetônica 

nacional. 

 De fato, o pavilhão brasileiro projetado por Lucio Costa e Oscar Niemeyer surpreendeu a 

todos pela sua linguagem inovadora. A adoção do modernismo enquanto estilo representativo 

do Brasil no evento internacional constituiu um duro golpe para o movimento neocolonial. 

Liderado por José Mariano Filho, mantinha-se ainda, na década de 1930, como representação 

da nacionalidade brasileira. Contudo, cumprindo regulamento da mostra internacional, o 

modernismo passaria a ocupar esse lugar53.  

 No Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro, a toda essa conjuntura aliou-se à 

criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Ocorrida pouco 

                                                
52 “A primeira escola, o que se pode chamar legitimamente de ‘escola’ de arquitetura moderna no Brasil, foi a do 
Rio, com Lucio Costa à frente, e ainda inigualada até hoje”. MÁRIO DE ANDRADE, artigo de 1944 sobre a 
exposição “Brazil Builds”, apud Depoimento de uma geração, de Alberto Xavier (2003). CAVALCANTI, 
Lauro. Moderno e Brasileiro: A História de uma Nova Linguagem na Arquitetura (1930 – 1960). Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
53 A essa altura, o que interessava ao governo brasileiro era conservar suas relações de cordialidade com os 
Estados Unidos, potência que se sobrepunha às demais, no continente. Como o concurso norte-americano exigia 
que os projetos seguissem os cânones modernistas, que os entraves legais brasileiros fossem então relaxados para 
o atendimento ao regulamento ianque. Ademais, para o presidente Vargas, perpetuar-se no poder era a única 
regra imutável, podendo favorecer esse ou aquele grupo (modernos classicistas, neocoloniais, modernistas...), 
desde que isso mantivesse o seu status político. 
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antes, em 1937, sob o comando de Rodrigo Melo Franco de Andrade e tendo em seu quadro 

de funcionários pessoas ligadas ao modernismo (ocupando posições-chave no setor da 

cultura), acabou relegando seus rivais acadêmicos e neocoloniais ao esquecimento e 

propiciando o desenvolvimento de uma produção arquitetônica amparada por um núcleo 

intelectual instalado no cerne do próprio governo.  

 O apoio político, conjugado à versatilidade do modelo estrutural desenvolvido por 

Corbusier54, logo fez com que a arquitetura modernista tivesse uma boa aceitação em 

determinados nichos do mercado da construção civil55. Sendo então o Rio de Janeiro a capital 

da república e dispondo de um grupo de arquitetos em sintonia com as novas tendências e 

dotados de sólida formação técnica, reuniram-se as condições ideais para a condução de um 

processo de renovação arquitetônica no âmbito do qual algumas lideranças podem ser 

destacadas, como: Lucio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer, os irmãos Marcelo, 

Milton e Maurício Roberto, Jorge Machado Moreira, Francisco Bolonha, Sérgio Bernardes, 

Attilio Corrêa Lima, Álvaro Vital Brazil, Ernani Vasconcellos, Carlos Leão, Marcos Konder. 

O pintor e paisagista Roberto Burle Marx também merece a devida reverência, pois 

dificilmente muitas das obras modernistas que aqui serão citadas poderiam ser desvinculadas 

de suas intervenções, perfeita exemplificação do conceito de síntese das artes. Dessa forma, 

estavam lançados os alicerces que possibilitariam destacada produção modernista no Estado 

do Rio de Janeiro, fundando aquela que mais tarde seria conhecida como a “escola carioca”. 

 Apesar da coesão estética dessa escola, algumas particularidades diferenciavam as linhas 

de atuação de seus principais articuladores. Assim, tem-se que o grupo liderado por Lúcio 

Costa e Oscar Niemeyer estava atrelado a intelectuais mineiros e paulistas, em especial. Esse 

grupo carioca, sob condições particulares, criou uma rede de influências que lhes rendeu 

projetos de grande impacto, como a sede do MESP, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, e 

Plano Piloto de Brasília. Já Affonso Eduardo Reidy voltou suas preocupações para a aplicação 

do modernismo em escala social, ideário que perseguiu enquanto ocupante de cargos públicos 

                                                
54 “Com o tipo estrutural de Le Corbusier, baseado na casa DOM-INO, o Brasil encontrou uma forma-padrão em 
concreto armado que lhe permitiu construir estruturas delgadas, que aparentavam frescor na sua leveza, e 
explorar a plasticidade do concreto armado para criar e expressar o pendor brasileiro para as formas barrocas 
modernas”. HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo: Nobel, 1987, p. 195. 
55 “Logo depois da conclusão do edifício [do MESP] a construção no Brasil conheceu um boom que acelerou a 
arquitetura moderna, simplesmente porque esta se tornou o estilo em voga, graças à sanção do governo para a 
sede do Ministério. Em 1944 havia no Rio de Janeiro onze edifícios em construção num raio de dois quarteirões, 
todos eles de 12 a 24 andares (...)”. Ibid. 



50 
 

 
 

na prefeitura do antigo Distrito Federal56. Francisco Bolonha seguiu na mesma trilha de 

Reidy, destacando-se na produção de equipamentos voltados para o ensino57. 

 Mas o que todos esses homens teriam em comum, além da contemporaneidade de suas 

atuações profissionais?  

 Mesmo que alguns tenham desenvolvido linguagem própria em sua produção, em algum 

momento de suas trajetórias, a influência do arquiteto Le Corbusier fez-se presente. A seguir, 

algumas características que suscitam essa discussão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 No ano de 1932, Reidy foi nomeado arquiteto-chefe da Prefeitura do Distrito Federal. A partir de 1948, 
assumiu como diretor do Departamento de Urbanismo. CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era Moderno: 
Guia de Arquitetura 1928 – 1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.  
57 “Além das mais conhecidas escolas municipais projetadas em Copacabana (Roma e Doutor Cícero Penna) e 
em outros bairros cariocas, como Humaitá (Joaquim Abílio Borges), Leblon (André Maurois), Jacarepaguá 
(Augusto Magne) e Jardim Botânico (Camilo Castelo Branco), Bolonha ainda projetou na iniciativa privada, o 
Colégio Andrews (Humaitá, 1975) e a Escola Joseph Bloch (Parada de Lucas, 1964). Esta última passou à gestão 
do município, apesar de continuar durante alguns anos recebendo das Empresas Bloch manutenção periódica”. 
POPPE, Marcia. Para dentro da concha: um olhar sobre a produção do arquiteto Francisco Bolonha. 
Arquitextos, 080.01: ano 07, jan. 2007. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.080/276>. Acesso em: 29 out. 2012.  
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1.4.1 Lucio Costa 

 

  

“Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro Lima Costa. Toulon, França, 1902 – Rio de Janeiro, 
1998. Arquiteto, urbanista, projetista e professor universitário. Fez o curso primário 
na Inglaterra, o secundário (humanidades) no Collège National de Montreux na 
Suíça, e graduou-se em Arquitetura pela Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de 
Janeiro em 1924. Na década de 20 teorizou sobre a necessidade de desenvolver uma 
arquitetura de caráter brasileiro, e na de 30, por sugestão de Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, foi nomeado pelo ministro Francisco Campos diretor da Escola Nacional 
de Belas Artes (ENBA) e consultor técnico do SPHAN”. 58 

 

 O arquiteto se destacou pela capacidade de conciliar o repertório vernacular com as 

propostas renovadoras que conheceu no início da década de 1930, integrando os aspectos 

funcionais da arquitetura colonial brasileira com os da nova arquitetura funcionalista que 

aportava ao país com crescente vigor naquele decênio. Costa, a princípio adepto do 

movimento neocolonial, buscava referência às raízes nacionais; inspirando-se em modelos 

lusitanos59, ipsis litteris. O estilo, com ênfase na plástica expressa por adornos e outros 

maneirismos que remetessem ao repertório da arquitetura colonial dos primeiros séculos, não 

apresentava inovações nas técnicas construtivas, seguindo padrões tradicionais. Ao se deparar 

com os estudos de Le Corbusier, porém, reavalia suas crenças e abraça o racionalismo 

arquitetônico. Seguindo novo ponto de vista, reconhece nas soluções simplificadas do cidadão 

comum60 (que por acúmulo e repetição, se atém à essência utilitária dos estilos pretéritos) o 

autêntico legado da arquitetura brasileira, calcada nas necessidades reais impostas pelo clima 

e relevo e, portanto, precursora dos conceitos de funcionalidade da cartilha modernista. Por 

este raciocínio, a arquitetura modernista configurar-se-ia como resultado da evolução natural 

do sistema construtivo empírico nativo, correspondendo à síntese deste. 

 A atuação de Lucio Costa se consolidaria, principalmente enquanto teórico da arquitetura, 

do urbanismo e do patrimônio cultural, mantendo sua imagem profissional vinculada tanto ao 

campo da preservação, quanto ao da vanguarda arquitetônica. A figura do arquiteto destacou-

se precisamente pela busca de conciliação entre dois universos aparentemente antagônicos. 

Sua consagração enquanto urbanista acha-se evidentemente ligada à execução do Plano Piloto 

                                                
58 CAVALCANTI, Lauro (Org.). Modernistas na Repartição. 2 ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ: MinC - 
IPHAN, 2000. 
59 Para os “neocoloniais”, o arquétipo de matriz lusa era o que de mais fundacional poderia representar uma ideia 
de brasilidade. Ademais, a escolha do modelo arquitetônico português justificada pela ausência de referência 
mais forte na expressão construtiva dos povos nativos, segundo os adeptos do movimento. 
60 Aqui entendido como o “pedreiro” autodidata, o indivíduo que, quer seja por uma necessidade de ordem 
econômica, quer seja pela filosofia do “faça você mesmo” (ou ambas reunidas), engrossa o vasto repertório da 
não autoral arquitetura popular. 
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de Brasília. Em fins da década de 1960, Costa voltaria a exercer funções de planejador 

urbano, produzindo para o Rio de Janeiro o Plano Piloto da Barra da Tijuca. No campo da 

arquitetura, a produção de Lucio Costa traduziu-se em importante legado para o Estado do 

Rio de Janeiro, citando-se preferencialmente, o Hotel do Parque São Clemente (1944), em 

Nova Friburgo e o Conjunto Residencial do Parque Guinle (1948/ 1954), no bairro das 

Laranjeiras, ambos tombados por este IPHAN (o hotel em 1985 e o conjunto em 1986). 

Registre-se aqui o vocabulário arquitetônico utilizado por Costa, em plena consonância com 

os princípios de uma linguagem funcionalista, mas atento à aplicação revisitada de muitos 

elementos extraídos da arquitetura colonial brasileira. O edifício do Jockey Club (1956), no 

Centro61, porém, já aponta uma nova tendência do arquiteto.          

 

 

Fig. 32. O hotel do Parque São Clemente, em Nova Friburgo, de 1944. Fachada principal (Sul). Há de 
se notar o emprego de materiais que se harmonizam com o entorno natural (como o pilotis em rústicos 
toros de madeira) sem, no entanto, mimetizar a construção com o meio ambiente. Essa característica 
enquadra o edifício na linha racionalista do repertório modernista. Fonte: MINDLIN, Henrique E. 
Arquitetura Moderna no Brasil. 2 ª Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 129. 

 

 

Fig. 33. Edifícios Nova Cintra, Bristol e Caledônia, no Parque Guinle, erigidos respectivamente em 
1948, 1950 e 1954 (imagens fora dessa ordem). Fonte: MINDLIN, Henrique E.. Arquitetura moderna no 
Brasil. 2 ª Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 114. 

 

                                                
61 A Sede Social do Jockey Club situa-se a dois quarteirões do Edifício Gustavo Capanema (antigo MESP), no 
Centro. 
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Fig. 34. A Sede Social do Jockey Club, de 1956, 
na Região do Castelo, no Centro do Rio de Janeiro, 
em diálogo tipológico com edifícios mais novos, 
como o do Centro Cândido Mendes (na cor preta, 
ao fundo), de 1976, construído 20 anos depois. 
Fonte: 
<http://www.eduardocosta.arq.br/jockey.htm>. 
Acesso em: 27 out. 2012. 

Fig. 35. O jardim existente no topo do edifício de 
Lúcio Costa, integrando-se ao dinâmico arranjo 
volumétrico idealizado para o coroamento da 
construção. Fonte: SILVA, Renato Alves e. Jardim da 
Sede Social do Jockey Club. 2011. 
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1.4.2 Affonso Eduardo Reidy 

 

 

“Affonso Eduardo Reidy (Paris, França, 1909 - Rio de Janeiro, RJ, 1964). Arquiteto 
e urbanista. Forma-se, em 1930, na Escola Nacional de Belas Artes - ENBA, no Rio 
de Janeiro. Ainda estudante, foi estagiário do urbanista francês Donat Alfred Agache 
(1875 - 1934) na elaboração do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro. Em 1930, 
após a tentativa de reorientação moderna promovida por Lucio Costa (1902 - 1998) 
no ensino da escola, ingressa como professor na cadeira de Composição de 
Arquitetura. Em 1931, vence, com Gerson Pompeu Pinheiro (1910 - 1978), o 
concurso para a construção do Albergue da Boa Vontade, seu primeiro projeto 
construído, e uma das obras pioneiras do modernismo no Rio de Janeiro. No ano 
seguinte ingressa, por concurso, no serviço público, como arquiteto-chefe da 
Secretaria Geral de Viação, Trabalho e Obras da Prefeitura do Distrito Federal. Lá 
permanece por 30 anos até aposentar-se no início da década de 1960, alternando os 
cargos de diretor do Departamento de Habitação Popular e do Departamento de 
Urbanismo”.62 

 

 Nas palavras do jornalista e crítico de arte Geraldo Ferraz: “Importa a afirmação em se 

verificar sempre, na obra de Affonso Eduardo Reidy, a exigência fundamental do social e do 

urbanístico”63. De fato, a trajetória de Reidy enquanto funcionário público, atividade a qual 

esteve dedicado especialmente, fez com que se notabilizasse pela excelência de sua 

contribuição nos campos da arquitetura e do urbanismo, voltada às camadas mais populares.  

 

“A opção pelo serviço público certamente foi instigada por sua experiência no setor 
de urbanização, quando foi estagiário do urbanista Alfred Agache na prefeitura, 
assim como o aprendizado das teorias de Le Corbusier, principalmente no fato do 
mesmo ter realizado em sua primeira visita ao Rio de Janeiro [em 1929, por conta 
das já citadas conferências que veio a ministrar na América do Sul] uma alternativa 
que deveria substituir as crescentes favelas, na tentativa de solucionar um problema 
social [ver imagem na p. 22]. Causa esta que Reidy abraçou pondo em prática na 
oportunidade disponível, como foi o caso da construção do Albergue da Boa 
Vontade”. 64 

 

 Seguia, assim, o caminho inverso de muitos de seus companheiros que, antes, se 

articulariam com a iniciativa privada, realizando obras para a elite econômica e política do 

país. Reidy aplicou a linguagem modernista a projetos populares, e mais do que participar 

                                                
62 REIDY, Affonso Eduardo (1909-1964). Biografia. In: Enciclopédia Itaú cultural: artes visuais, 2006. 
Disponível em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_ver
bete=1663&cd_idioma=28555>. Acesso em: 28 out. 2012. 
63 Texto datilografado sob a forma de rascunho, sem registro de data, dedicado a Affonso Eduardo Reidy, escrito 
por Geraldo Ferraz. O material integra um conjunto de documentos cedido por Carlos Fernando de Souza Leão 
Andrade, ex-superintendente do IPHAN no Rio de Janeiro, que gentilmente disponibilizou seu conteúdo para 
consulta. 
64 CAVALCANTE, Cynthia Caroline Espírito Santo. A formação acadêmica. In: Affonso Eduardo Reidy: 
reciprocidades. Rio de Janeiro: UFRJ/ FAU, 2008. Dissertação de Mestrado, p. 37-38. 
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ativamente de grandes empreendimentos governamentais, se dedicaria a combinar 

funcionalidade e plasticidade a projetos de cunho social, indicando que a arquitetura moderna 

poderia ser, também, uma arquitetura para todos. Demonstrando pleno domínio da escala 

urbana e refletindo preocupação em integrar sua arquitetura à ambiência circundante, 

permaneceria fiel aos preceitos de Le Corbusier, convertendo-se, na prática, em um dos seus 

principais seguidores, ainda que se possa argumentar que seu talento e estilo próprio lhe 

tenham proporcionado soluções superiores aos modelos de base. Admirador de Le Corbusier 

desde os tempos de universidade65, Reidy adquiriu maturidade profissional e conquistou o 

reconhecimento do próprio, com quem travou inúmeros contatos, mantendo cordial relação66. 

No que tange à crítica internacional, foi o único arquiteto brasileiro a ser elogiado pela língua 

ferina do designer, arquiteto, pintor e escultor franco-suíço, Max Bill, que esteve no Brasil na 

década de 1950, declarando abertamente seu descontentamento para com a arquitetura 

modernista aqui praticada, a qual atribuiu um caráter meramente “decorativo” e considerando-

a como portadora de um “individualismo exagerado” 67.  

 Reidy respondia por uma arquitetura discreta, concisa e racionalmente econômica. Em seus 

projetos nada era gratuito, cada detalhe tinha uma razão de ser. E quando uma solução se 

adequava a um programa em específico, mostrando-se satisfatória em todos os aspectos 

essenciais, não hesitava em reproduzi-la, adaptando-a, contudo, às novas condições 

morfológicas do terreno. Exemplo do que vimos de dizer, há que se citar os conjuntos 

residenciais do Pedregulho e da Gávea.           

 O início da carreira data de 1931. Neste ano, juntamente com o arquiteto Gerson Pompeu 

Pinheiro (ambos colegas de faculdade e recém-formados), venceu o concurso para a 

construção do Albergue da Boa Vontade68, obra que seria concluída já em 1932. A proposta 

                                                
65 Segundo relato do próprio Reidy foi em 1928, quando ainda cursava arquitetura na Escola Nacional de Belas 
Artes, e, através do livro Vers une architecture (Por uma arquitetura), de Le Corbusier, que o jovem obteve a 
primeira aproximação com a temática da arquitetura racionalista: “A leitura deste livro representou para mim a 
descoberta de um mundo inteiramente novo. Em seguida, veio o estudo da obra do grande arquiteto [...]”. 
REIDY, Affonso Eduardo, 1933 apud BONDUKI, Nabil Georges. Affonso Eduardo Reidy. São Paulo: Ed. 
Blau; Lisboa: Instituto Lina Bo e P. M. bardi, 1999. 
66 “A prolífica carreira de Affonso Eduardo Reidy, um dos arquitetos do Ministério [referindo-se ao projeto do 
Ministério da Educação], foi interrompida por sua morte súbita, em 1964. Ainda assim ele deixou inúmeros 
trabalhos de notável qualidade, o que explica a predileção especial de Le Corbusier por esse arquiteto [grifo 
meu]”. HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo. Nobel, 1987, p. 199. 
67 “Quando visitaram o Brasil em 1954, Max Bill e Gropius não esconderam suas preferências pelas realizações 
sociais de Reidy em oposição à gratuidade formal de Niemeyer; tratava-se de uma posição clara, adotada por 
arquitetos engajados [Bill e Gropius] em função de sua própria concepção arquitetônica (...)”. BRUAND, Yves. 
Arquitetura Contemporânea no Brasil. 3 ª reimp. da 4 ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 224, nota 5. 
68 “Em entrevista publicada no Jornal Correio da Manhã em 1951, Lúcio Costa aponta o Albergue da Boa 
Vontade, ao lado da Casa Nordschild, de Warchavchik, construída no Rio de Janeiro, também em 1931, como 
primordiais para o início da renovação da arquitetura moderna brasileira. Este foi o primeiro projeto com perfil 
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do edifício era acolher provisoriamente a população de rua na Região Portuária do Rio, 

fornecendo-lhe pouso, assistência médica, higienização e roupas limpas. Ainda em 1932 

entrou para o serviço público, assumindo o cargo de arquiteto-chefe da Secretaria Geral de 

Viação, Trabalho e Obras da Prefeitura do Distrito Federal. A partir de 1934 estabeleceu uma 

parceria com Carmen Portinho69, terceira mulher a formar-se engenheira no país e que veio a 

dirigir a “Revista Municipal de Engenharia do Distrito Federal”. Portinho desempenharia um 

papel fundamental para a divulgação dos projetos do arquiteto. 

 Reidy trilharia profícua carreira na prefeitura, permanecendo em atividade por trinta anos, 

aposentando-se no início da década de 1960. Faleceu precocemente aos cinqüenta e cinco 

anos de idade, de câncer de pulmão (em que pese o fato de não ter sido fumante), em 196470. 

Dentre os seus projetos mais importantes (todos no setor público) encontram-se: o Conjunto 

Residencial Prefeito Mendes de Morais (1950-1965), mais conhecido como “Pedregulho”, no 

bairro de São Cristóvão; o Conjunto Residencial Marquês de São Vicente (1952), na Gávea; o 

Museu de Arte Moderna (1954-1957) e o projeto urbanístico e arquitetônico do Parque do 

Flamengo (1965), no bairro de mesmo nome. Como exemplo de projetos no subúrbio com 

semelhante esmero dedicado às propostas para as áreas nobres do estado e ao Pedregulho, 

destacam-se o teatro Armando Gonzaga71 (1950-1951), no bairro de Marechal Hermes, e a 

Escola Primária Coelho Neto72 (1934), em Ricardo de Albuquerque. 

                                                                                                                                                   
social realizado por Reidy, que assim como alguns dos outros participantes adotou soluções técnicas e 
arquitetônicas, como a boa circulação das pessoas e a ventilação”. CAVALCANTE, Cynthia Caroline Espírito 
Santo. A formação acadêmica. In: Affonso Eduardo Reidy: reciprocidades. Rio de Janeiro: UFRJ/ FAU, 2008. 
Dissertação de Mestrado, p. 34. 
69 É de se supor que os dois vivessem um casamento informal, relação envolta em total discrição por parte de 
ambos. 
70 O poeta Carlos Drummond de Andrade (que também trabalhou no serviço público, como chefe de gabinete do 
Ministro Gustavo Capanema, convivendo com os arquitetos modernistas), ao saber da morte de Reidy, 
escreveria: “A morte de Affonso Eduardo Reidy desperta-me antes de tudo uma sensação de coisa errada, fora de 
norma e ritmo. Como se ele, cedendo à modéstia, houvesse furado a fila dos mais velhos, que estavam na sua 
frente, para chegar primeiro. Reidy era a distinção, a finura em pessoa, não podia passar à frente de outros. Tinha 
um modo tão seu de trabalhar em discrição, como tantos outros trabalham em apoteose. Sua vida merecia ter 
sido longa e protegida dos males cruéis. E depois, apenas um cinqüentão, ele tinha ainda muito que fazer por 
causa do muito que já fizera. Nós, usuários dessa criação, estamos sempre exigindo mais. Nada pedimos aos 
omissos e aos estéreis, mas de um sutil manipulador de forma e espaço, como Reidy, quanta coisa se podia 
esperar ainda!”. Reidy: a construção de uma utopia, out. 2011. “Blog”. Disponível em: <http://reidy-
ofilme.blogspot.com.br/2011/10/reidy-e-carlos-drummond-de-andrade.html>. Acesso em: 28 out. 2012. 
71 “Este teatro de 300 lugares foi projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy e construído em 1950 no 
espírito da lei sugerida por Paschoal Carlos Magno, que buscava levar a cultura aos subúrbios cariocas através da 
construção de teatros. A edificação implanta-se no centro de uma praça, cuja concepção paisagística coube a 
Roberto Burle Marx, como também o desenho original do pano de boca”. Teatro Armando Gonzaga. In: 
INEPAC. Fonte: 
<http://www.inepac.rj.gov.br/modules.php?name=Guia&file=consulta_detalhe_bem&idbem=361>. Acesso em: 
28 out. 2012. 
72 “A escola foi projetada no bairro de Coelho Neto, seu primeiro projeto construído como funcionário público 
da Prefeitura, em 1934 (...)”.CAVALCANTE, Cynthia Caroline Espírito Santo. A influência de Carmen 
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Fig. 36. Bloco principal do Conjunto 
Residencial do Pedregulho. Segundo Carmen 
Portinho, administradora do empreendimento, 
entre a concepção e a concretização do projeto 
decorreram-se 11 anos: de 1947 a 1958. Fonte: 
BARDI, Instituto Lina Bo e P. M. Affonso 
Eduardo Reidy. Lisboa, Portugal: Editora Blau 
Ltda., 2000, p. 91. 

Fig. 37. O Conjunto Residencial Marquês de São 
Vicente, de 1952. A Estrada Lagoa-Barra literalmente 
atravessa o edifício, numa decisão tomada após a morte 
do arquiteto, que havia previsto a ligação viária por meio 
de outra solução. Para se fazer a via, demoliram-se alguns 
apartamentos. Fonte: 
<http://circulador.files.wordpress.com/2010/04/tnelacstic
oxe3.jpg>. Acesso em 31 out. 2012. 

 

 

 

Fig. 38. O Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro e sua engenhosa solução estrutural. 
Quadros dispostos a cada 10,00m sustentam a laje 
inferior que se apóia nas colunas em “V” formadas 
pelas bases dos mesmos. Em contrapartida, as duas 
lajes superiores são suspensas por tirantes fixados 
nas grandes vigas formadas pela parte de cima dos 
quadros. Por fim, largas abas nas fachadas 
tangenciam os quadros nas extremidades, 
realizando o contraventamento do conjunto. 
Construído entre 1954 e 1958: bloco-escola; e 
entre 1967 a 1968: bloco de exposições. Sofreu um 
incêndio em 1978 e foi reconstruído em 1982. 
Fonte: 
<http://diariodaalfaias.com.br/2011/08/11/visita-
ao-mam-rio-e-exposicao-de-jose-resende/>. 
Acesso em: 30 out. 2012. 

Fig. 39. O Parque do Flamengo, tombado pelo IPHAN, 
foi um projeto desenvolvido pelo grupo de trabalho 
presidido por Lotta Macedo Soares e chefiado por Reidy. 
A equipe contava ainda com os arquitetos Jorge Machado 
Moreira e Hélio Mamede; com o botânico Luís Emygdio 
e com o paisagista Roberto Burle Marx, sendo concebido 
e erigido entre os anos de 1953 e 1962. Utilizou-se do 
conceito de park-way (vias estritamente para recreio), 
mesclado a uma solução viária que desafogasse a ligação 
entre a Zona Sul e o Centro do Rio de Janeiro. Fonte: 
BARDI, Instituto Lina Bo e P. M. Affonso Eduardo 
Reidy. Lisboa, Portugal: Editora Blau Ltda., 2000, p. 131. 

                                                                                                                                                   
Portinho. In: Affonso Eduardo Reidy: reciprocidades. Rio de Janeiro: UFRJ/ FAU, 2008. Dissertação de 
Mestrado, p. 47-48. 

ESTRADA CORTANDO O EDIFÍCIO 
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Fig. 40. A Escola Primária Coelho Neto. Na 
primeira imagem, o edifício no ano de 1937, no 
ainda ermo bairro de Ricardo de Albuquerque. 
Abaixo, fachada Sul e perspectiva do projeto, em 
desenhos do próprio Reidy. Sua construção se deu 
em 1933. Primeira obra executada por Carmen 
Portinho. Fonte: BARDI, Instituto Lina Bo e P. M. 
Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Portugal: Editora 
Blau Ltda., 2000, pp. 45-44. 

Fig. 41. O Teatro Armando Gonzaga, construído em 
1950. A cobertura em “V” privilegia a caixa do palco, 
com o aumento do pé-direito em uma extremidade, e 
permite a iluminação zenital do vestíbulo, na outra. 
Destaque para os jardins de Burle Marx e para o painel 
de azulejos da fachada, de autoria de Paulo Werneck. 
Fonte: BARDI, Instituto Lina Bo e P. M. Affonso 
Eduardo Reidy. Lisboa, Portugal: Editora Blau Ltda., 
2000, pp. 143-144. 

 

 

1.4.3 Oscar Niemeyer  

 

“Oscar Niemeyer Soares Filho (Rio de Janeiro, RJ, 1907). Arquiteto e urbanista. 
Forma-se em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes (...) Ao se formar, em 
1934, procura Lucio Costa (1902-1998) e Carlos Leão (1906-1983), com quem faz 
estágio. Naquele escritório, aprende os fundamentos da arquitetura moderna e toma 
gosto pelas construções coloniais luso-brasileiras”. 73 

 

 Hoje laureado como o último ícone remanescente da 1 ª geração do movimento 

arquitetônico modernista brasileiro, em seus quase 105 anos de idade, Oscar Niemeyer 

tornou-se uma espécie de mito. Tal condição acaba por eclipsar análises mais apuradas à sua 

obra, recorrentemente redundando em algum tipo de “objetificação”74. Não obstante, é 

inegável a contribuição do carioca para os rumos da arquitetura modernista brasileira a partir 

da década de 1940, criando estilo próprio de projetar, ainda que suas primeiras obras tenham 

                                                
73 NIEMEYER, Oscar (1907). Biografia. In: Enciclopédia Itaú cultural: artes visuais, 2012. Disponível em: < 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbet
e=2951>. Acesso em: 31 out. 2012. 
74 Segundo Pierre Bourdieu, a definição do termo “objetificação” corresponderia ao material ideológico 
manufaturado pelos grupos que detêm o poder ao longo da história, no intuito de forjar um ponto de vista eleito 
como verdade irrefutável, relacionado a determinado assunto. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 9 ª 
edição, Rio de Janeiro: Bertrand, 2006. 
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se pautado pelos cânones difundidos por Le Corbusier. A originalidade da obra desenvolvida 

por Niemeyer transformou-o numa referência nacional. 

 Tal qual outros profissionais de sua geração, formados à mesma época na Escola Nacional 

de Belas Artes (ENBA), sentir-se-ia seduzido pela figura do “mestre franco-suíço”, de cujas 

teorias já compartilhava desde os tempos de estudante. Seu contato com o ideário modernista 

dar-se-ia ainda na ENBA, a partir da reformulação da grade de disciplinas implantada na 

escola por intermédio de Lucio Costa, então diretor da instituição. Motivado pelas novas 

ideias, não coincidentemente, Niemeyer começou sua carreira como estagiário no escritório 

de Costa. E é nesta oportunidade, em que se destaca na elaboração do projeto do MESP, que 

Niemeyer trava seu conhecimento com Le Corbusier. 

 Sua consagração viria com o projeto para o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de 1939, 

em Nova Iorque, evento de grande repercussão midiática. Na verdade, caberia a Lucio Costa 

elaborar o projeto representativo do país na amostra. Contudo, Costa delegaria a Niemeyer o 

direito de desenvolver nova proposta, em lugar da originalmente vencedora75. A obra marca o 

desdobramento do modelo corbusieriano ortodoxo para uma expressão em três dimensões 

daquilo que o arquiteto franco-suíço esboçava apenas em suas pinturas. A sinuosidade contida 

nos detalhes do interior nos projetos de Le Corbusier (arremates de ambientes internos, 

mobília em traçado orgânico) deixa de ser elemento secundário para ganhar destaque 

enquanto expressão plástica, ao extravasar para as formas exógenas do edifício. Ao mesmo 

tempo em que “transgride” os padrões consagrados por Corbusier, esta primeira grande obra 

de Niemeyer aponta para o caminho evolutivo que tomariam seus futuros projetos. Para a 

arquitetura brasileira, significava a conquista de uma primazia, expressa a partir de um 

vocabulário próprio, em perfeita harmonia com o repertório modernista funcionalista, em 

plena ascensão. O sucesso do Pavilhão motivaria o convite para desenvolver um hotel no 

centro histórico de Ouro Preto (1940), colocando Niemeyer em contato com autoridades 

mineiras. O conjunto de edifícios projetado para a Lagoa da Pampulha em 1940 seguiria a 

mesma tendência do projeto de Nova Iorque e contribuiria de forma definitiva para a 

emancipação do arquiteto enquanto criador de formas artísticas inusitadas, o que já havia se 

                                                
75 “Levei o Oscar comigo para Nova Iorque a fim de elaborarmos novo projeto para o Pavilhão do Brasil na Feira 
Mundial de 1939, porque foi depois da vinda de Le Corbusier em 36, por iniciativa minha, que a sua criatividade 
se revelou subitamente, com grande força inventiva; entendi então que era o momento dele desabrochar e ser 
reconhecido internacionalmente”. COSTA, Lucio. Lucio Costa: registro de uma vivência. São Paulo: Empresa 
das Artes, 1995, p. 190. 
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insinuado no Pavilhão de 193976. Fortalecendo os laços com o então prefeito de Belo 

Horizonte e futuro presidente da república, Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer seria 

encarregado da direção geral dos trabalhos de arquitetura na construção da nova capital 

federal em Brasília, a partir de 1956. 

 Algumas das mais emblemáticas obras de Niemeyer foram produzidas para a cidade do 

Rio de Janeiro: a Obra do Berço (projetado em 1937 e construído em 1939) seria sua primeira 

experiência solo no Brasil de grande visibilidade, desenvolvida à época da visita de Corbusier 

ao país, o que a tornava uma espécie de cartilha tridimensional das teorias do arquiteto franco-

suíço, além de constituir-se em marcante incursão projetual de Niemeyer sobre um programa 

social (assistência pré-natal e berçário). O edifício do extinto Banco Boavista, na Praça Pio X 

(datado de 1946), receberia, externamente, a contribuição dos painéis de Paulo Werneck e, 

internamente, do pintor muralista Cândido Portinari. Outro ícone que marca o início da 

carreira de Niemeyer, a Casa das Canoas (1952), defini-se como uma das experiências mais 

bem sucedidas do arquiteto, no que tange à integração entre paisagem e arquitetura. A Casa 

das Canoas é a única obra solo do arquiteto no Rio de Janeiro tombada pelo IPHAN77, até 

então.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 “O conjunto da Pampulha torna-se um marco da arquitetura moderna no Brasil e no mundo. Diversas críticas 
foram feitas ao projeto, sobretudo à falta de um plano urbanístico para o novo bairro no qual as obras têm lugar e 
à falta de função social da obra, ponto sublinhado por Max Bill (1908 - 1994) em entrevista à revista Habitat, n. 
12, 1953. Tal crítica é rebatida por Joaquim Cardozo, na mesma revista, em 1953: ‘... o Conjunto da Pampulha é, 
no Brasil, o primeiro e, em certo sentido, talvez o único de um grupo de edifícios visando a uma finalidade 
coletiva e social (...)’”. Conjunto arquitetônico da Pampulha. Histórico. In: Enciclopédia Itaú cultural: artes 
visuais, 2012. Disponível em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbete=
4268>. Acesso em: 31 out. 2012.    
77 Tombamento provisório. Processo de tombamento n º 1550-T-07, “Conjunto de Obras do Arquiteto Oscar 
Niemeyer”, aberto no ano de 2007, pelo IPHAN. 
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Fig. 42, ao lado. O edifício da Obra do Berço, no bairro da Lagoa, Rio 
de Janeiro, de 1937. Fonte: < 
http://www.inepac.rj.gov.br/modules.php?name=Guia&file=consulta_d
etalhe_bem&idbem=330>. Acesso em: 31 out. 2012.  Fig. 43, acima. O 
Pavilhão do Brasil na Feira Internacional de Nova Iorque, de 1939. 
Fonte: 
<http://entretenimento.uol.com.br/album/especial_niemeyer_obra_albu
m.htm#fotoNav=91>. Acesso em: 31 out. 2012. 

 

Fig. 44, ao lado. O edifício do antigo Banco Boavista, no 
Centro do Rio, de 1946. Fonte: < 
http://mulher.uol.com.br/casa-e-
decoracao/album/oscarniemeyer_enquete_album.htm>. 
Acesso em: 31 out. 2012. Fig. 45, acima. A Casa das 
Canoas, no bairro de São Conrado, Rio de Janeiro, de 
1952. Fonte: 
<http://radames.manosso.nom.br/arquitetura/casas/casa-
das-canoas/>. Acesso em: 31 out. 2012. 

 

 Oscar Niemeyer também viria a consolidar carreira no plano internacional. Com o sucesso 

proporcionado pelo edifício do MESP e pelo pavilhão brasileiro na Feira Internacional, em 

1947 regressaria a Nova Iorque, dessa vez para colaborar no projeto para a Sede das Nações 

Unidas, juntamente com Le Corbusier. Posteriormente, o conturbado período político pelo 

qual atravessaria o Brasil na década de 1960 faria com que o arquiteto se retirasse para a 

Europa. Em sua estadia no Velho Continente, projetaria o Edifício Sede do Partido Comunista 

Francês, em 1965. Em 1969, concluiria a primeira etapa do conjunto de edifícios para a 
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Universidade de Constantine, na Argélia. Na França novamente, em 1972, conceberia o 

Centro Cultural de Le Havre (Le Volcan). Por fim, em 1975, projetaria a sede da fábrica de 

motores Fata, na Itália. 

 

 

 

Fig. 46, ao lado. A Sede da ONU, em Nova Iorque, 
de 1947. Fonte: < 
http://sombrasepicas.blogspot.com.br/2011/01/ii-
guerra-mundial.html>. Acesso em: 01 nov. 2012.  Fig. 
47, acima. O edifício do Partido Comunista na 
França, de 1965. Fonte: < 
http://www.archdaily.com.br/14386/classicos-da-
arquitetura-sede-do-partido-comunista-frances-oscar-
niemeyer/roryrory_3/>. Acesso em: 01 nov. 2012. Fig. 
48, no canto inferior esquerdo. A Universidade de 
Constantine, na Argélia, de 1969. Fonte: < 
http://jie.itaipu.gov.br/index.php?secao=noticias_itaipu
&q=node/6&pagina=505>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
Fig. 49, abaixo. A Fábrica de Motores Fata, na 
Itália, de 1975. Fonte: < 
http://www.flickr.com/photos/nicolaroggero/62763248
21/>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
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 De volta ao Brasil, Niemeyer ainda contribuiria para uma série de realizações no setor 

público do Rio de Janeiro. Citando algumas delas, em 1983, seria projetada a Passarela do 

Samba, popularmente conhecida como “Sambódromo”, destinado aos desfiles das 

agremiações do carnaval carioca, instalado na região central do Rio78. O equipamento, fora 

das festividades, tinha a conveniência de poder ser convertido em escolas, creches e outros 

espaços destinados ao ensino. No ano seguinte, ainda na gestão do governador Leonel 

Brizola, a pedido do vice-governador, o educador Darcy Ribeiro, o arquiteto criaria o 

protótipo de uma escola padrão para a educação integral de crianças. O Chamado CIEP 

(Centro Integrado de Educação Pública) seria um edifício em estrutura pré-fabricada, 

composto por seis peças de concreto armado79. Replicado em larga escala por todo o território 

fluminense, receberia o apelido de “Brizolão”, numa referência ao político. Em 1991, seria 

erguido o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói. O edifício acabou tornando-se 

um marco arquitetônico da cidade, com sua localização privilegiada sobre o Mirante da Boa 

Viagem. Em 2002, seria construído o Centro Cultural Oscar Niemeyer, complexo que reúne 

um auditório e uma biblioteca, em uma praça no centro de município de Duque de Caxias, na 

Baixada Fluminense, primeira experiência do arquiteto na região. 

  

Fig. 50, à esquerda. O Sambódromo. Fonte: < http://fatoregional.com/esportes/primeira-instalacao-esportiva-do-
rio-2016-e-entregue-ao-publico/>. Acesso em: 01 nov. 2012. Fig. 51, à direita. Exemplar de CIEP. Fonte: < 
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2011/10/06/arquitetura-da-escola-deve-dialogar-com-o-projeto-pedagogico-
afirma-arquiteta/>. Acesso em: 01 nov. 2012.  

                                                
78 “Em 05 de Junho de 2011, os camarotes do antigo Setor 2 foram derrubados para dar lugar a novas 
arquibancadas, seguindo o projeto original de Oscar Niemeyer. Com a reforma, a Passarela passou a ser 
simétrica. Na época de sua construção, em 1984, o projeto de Niemeyer teve de ser modificado devido à 
existência de uma unidade industrial da Cervejaria Brahma no local. (...) A nova Passarela, após as reformas, foi 
inaugurada no dia 12 de Fevereiro de 2012”. SAMBÓDROMO da Marquês de Sapucaí. Reforma de 2011-2012. 
In: Wikipédia, 2012. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Samb%C3%B3dromo_da_Marqu%C3%AAs_de_Sapuca%C3%AD>. Acesso em: 
01 nov. 2012.    
79 Em ambos os casos (Sambódromo e CIEPs), evidenciam-se os princípios do funcionalismo arquitetônico de 
Le Corbusier: modelos utilitários e prontos para serem reproduzidos em larga escala, pela facilidade 
proporcionada pela pré-fabricação de seus componentes e pelo emprego maciço do concreto armado. A tipologia 
análoga dos equipamentos enquadra-se na proposta assentada por Darcy Ribeiro, no âmbito do “Programa 
Especial de Educação”, desenvolvido pelo antropólogo enquanto vice-governador do Estado do Rio de Janeiro. 
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Fig. 52, à esquerda. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), de 1991, emoldurando a paisagem 
do Rio de Janeiro. O edifício, cuja função primordial era servir de espaço para exposições, acabaria se 
consagrando como um privilegiado mirante. Fonte: < 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=559282>.  Acesso em: 01 nov. 2012. Fig. 53, à direita. O 
antigo restaurante “Belvedere”, situado na Estrada Rio-Petrópolis, construído no final da década de 1950 
(em imagem do período) por autor desconhecido, e atualmente arruinado. Principiando pelo fato de ambas as 
construções precipitarem-se sobre uma encosta e passando pela questão do idêntico partido arquitetônico 
adotado, cabe a constatação de que o edifício serrano não gozou da mesma fama do seu similar niteroiense. 
Entretanto, a semelhança comprova o desenvolvimento e a retroalimentação do movimento modernista dentro do 
próprio território fluminense. Fonte: <http://flaviogomes.warmup.com.br/tag/petropolis/>. Acesso em: 01 nov. 
2012. 

 

 
 
 

Fig. 54, à esquerda. O teatro Raul Cortez, integrante do Centro Cultural Oscar Niemeyer, na cidade de Duque 
de Caxias, primeira experiência do arquiteto na Baixada Fluminense. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/oscar-niemeyer-centro-cultural-29-01-2008.html>. Acesso em: 01 nov. 
2012. Fig. 55, à direita. Biblioteca Leonel de Moura Brizola, equipamento que completa o conjunto. Os 
edifícios foram implantados em uma praça já existente, no saturado centro comercial da cidade. Fonte: < 
http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/oscar-niemeyer-centro-cultural-29-01-2008.html>. Acesso em: 01 nov. 
2012. 

  O Sambódromo, o MAC80 e o Centro Cultural Oscar Niemeyer, constam do processo 

de tombamento de n º 1550-T-07, intitulado “Conjunto de Obras do Arquiteto Oscar 

Niemeyer”, atualmente em trâmite no IPHAN, no qual dentre uma lista de seis bens81 

analisados, apenas a Casa das Canoas foi chancelada com o tombamento, até o momento. 

                                                
80 O MAC já constava de um processo instaurado exclusivamente para ele, de n º 1488-T-02, intitulado “Museu 
de Arte Contemporânea, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro”, aberto no ano de 2002. 
Posteriormente, foi apensado ao processo 1550-T-07. 
81 As seguintes obras constam no processo: o Sambódromo (Cidade Nova); o Centro Cultural Oscar Niemeyer 
(Duque de Caxias); o Monumento Nove de Novembro (Volta Redonda); o “Caminho Niemeyer” (conjunto de 
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1.4.4 Irmãos Roberto82 

 

 

 A história dos Roberto começa com Marcelo Baptista, o mais velho dos irmãos, que adota 

o primeiro nome do pai (Roberto Otto Baptista) como pseudônimo. Na época, Marcelo ainda 

era estudante e trabalhava como chargista em um jornal do Rio. O então “Marcelo Roberto”, 

depois de graduar-se em arquitetura, abriu um escritório com o mesmo nome, por sugestão de 

um amigo, e aproveitando-se da prerrogativa de ser arrimo de família, mudou em cartório o 

sobrenome de todos, de “Baptista” para “Roberto”, estendendo aos de mesmo sangue a 

homenagem a seu progenitor e sacramentando o início do clã, cujo legado marcaria a 

arquitetura carioca. A Marcelo viriam se juntar posteriormente, Milton e Maurício, nascendo a 

tríade que, a partir de 1941, atenderia pela razão social MMM Roberto83. 

 Os irmãos Roberto não estavam ligados diretamente ao grupo de Lucio Costa, 

desenvolvendo de maneira autônoma seus projetos. Notabilizaram-se em 1936 com a 

construção da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), fruto de um concurso que havia 

deixado para traz nomes como a dupla Jorge Moreira e Ernani Vasconcellos, classificada em 

quarto lugar, e Oscar Niemeyer e Saturnino de Brito, que receberam apenas uma menção 

honrosa. O projeto para a “casa do jornalista” foi elaborado antes da segunda visita de Le 

Corbusier ao Brasil, ocorrida naquele mesmo ano. À ABI, coube a primazia de ser a primeira 

obra em escala monumental pautada no corolário corbusieriano a ser construída no Brasil, 

sendo digna de nota a extrema habilidade dos projetistas em conceber um edifício modernista 

em terreno onde os padrões edilícios ainda preservavam princípios urbanísticos84. 

                                                                                                                                                   
equipamentos culturais na orla de Niterói); a Casa das Canoas (São Conrado); além do MAC, cuja situação 
peculiar foi explicada na nota anterior. 
82 Marcelo Roberto forma-se em 1930 pela Escola Nacional de Belas Artes. Milton Roberto forma-se em 1934, 
pela mesma instituição. Da parceria entre ambos surgem os projetos para a ABI e para o Aeroporto Santos-
Dumont. Maurício Roberto se junta aos irmãos em 1941 e forma-se pela mesma ENBA, no ano de 1944. O 
escritório familiar recebeu diversas nomenclaturas, da carreira solo de Marcelo até a progressiva inclusão dos 
irmãos mais novos, a saber: Marcelo Roberto, de 1930 a 1934; MM Roberto, de 1934 a 1943; MMM Roberto, de 
1943 a 1968; e, finalmente, apenas M Roberto (quando passa a ser conduzido por Márcio, filho de Maurício). M 
Roberto Arquitetos. Arcoweb, dez. 2004. Seção Prêmio AsBEA 2004 – Prêmio Roberto Cláudio dos Santos 
Aflalo. Disponível em: <http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/m-roberto-arquitetos-premio-asbea-08-12-
2004.html>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
83 Como prelúdio houve o período “MM”, quando o escritório era composto pela dupla Marcelo e Milton, 
apenas. 
84 Sobre os padrões edilícios em vigor na Região do Castelo no período, ver nota 33. 
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 Os arquitetos estavam afinados com as ideias da nova arquitetura funcionalista, sendo os 

cinco pontos da arquitetura preconizados por Corbusier já perseguidos em seus projetos85. O 

próprio brise-soleil, termo francês para “quebra-sol”, apenas teorizado por Corbusier, viria a 

ser construído pela primeira vez no mundo, no edifício da ABI. Este elemento arquitetônico 

tornar-se-ia, doravante, uma constante nos projetos do escritório MMM Roberto, destacando-

se os arquitetos pela riqueza e diversidade de modelos aplicados às suas obras.  

 O grande diferencial dos Roberto estava no fato de não reproduzirem simplesmente os 

preceitos de Corbusier. Antropofagicamente, tudo era minuciosamente analisado, depurado e 

criteriosamente “regurgitado” nos projetos que primavam pela riqueza dos detalhamentos. A 

arquitetura de Marcelo e Milton não era espetaculosa nem extravagante, mas concisa. Surgia 

pragmaticamente como resposta a uma necessidade imposta (as soluções e inovações 

evoluíam a partir desse elemento gerador), mas nem por isso deixava de se apoiar nos 

conceitos de proporcionalidade e de recorrer ao repertório formal clássico, visando à 

harmonização estética.  

 No projeto para a ABI, o ato projetual revelou uma beleza bruta, de soluções francas e 

experimentais, materializadas no monolítico tratamento externo do edifício, seguindo à risca a 

legislação municipal edilícia (normas deliberadamente desprezadas no projeto do MESP) e 

exibindo sofisticação na solução dada para as lojas do andar térreo, graciosamente sinuosas.  

 No posterior projeto para o Aeroporto Santos-Dumont, de 1937, idealizaram a magnífica 

colunata que, conferindo elegância e monumentalidade ao imenso vestíbulo, singularizava de 

forma marcante o terminal de passageiros. Esse novo desafio viria em seguida ao projeto da 

ABI, como resultado de mais um concurso em que prevaleceria a superioridade das soluções 

adotadas pelo promissor escritório. 

 Caberia ainda citar uma experiência anterior, porém de relevante significado, quando os 

Roberto aceitaram a incumbência de projetar um salão para exposição e venda de veículos 

pesados, às margens da ainda árida Avenida Brasil, no bairro de Bonsucesso, em 1934. O que 

poderia significar uma simplória e despretensiosa oportunidade de trabalho abre-se como 

ensejo para a execução de arrojados arcos treliçados em madeira laminada, ancorados em 

bases de concreto, vencendo um vão de quarenta e quatro metros, transformando um possível 

prosaico galpão comercial em uma realização arquitetônica de requintado tratamento plástico 

e tecnológico. 

                                                
85 Recapitulando os cinco pontos: a “planta livre”, a “fachada livre”, o “pilotis”, o “terraço-jardim”, e as “janelas 
em banda”. 
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 Seguindo o padrão inaugurado com a ABI, de aproveitamento total do lote, o escritório 

projetaria as sedes da Liga Brasileira contra a Tuberculose (1937-1944) e do Instituto de 

Resseguros do Brasil - IRB (1941). Com o edifício das Seguradoras (1949), criariam uma 

solução engenhosa para lidar com a dificuldade estética da junção de fachadas que se tocavam 

na esquina do lote, através de uma sinuosa superfície de transição. Anos mais tarde, o edifício 

Marquês de Herval (1953) inovaria pela instalação de brises móveis, sobrepondo toda a massa 

edificada, conferindo dinamismo à fachada e quebrando a rigidez aludida por alguns críticos 

(atribuída aos projetos dos irmãos desde a ABI). Dez anos após sua inauguração, os anteparos 

seriam removidos por uma decisão do condomínio. Este seria o último projeto com a 

participação do irmão Milton, que viria a falecer pouco tempo depois. 

 Os Roberto se especializaram em edifícios em cortina-de-vidro, em uma acepção plástica 

que, ainda hoje, se revela atual86. A maioria desses empreendimentos abrangia usos públicos 

e/ou institucionais. Após gradativo processo de construção do renome do escritório, poder-se-

ia, em caráter alegórico, descrever os irmãos Roberto como uma versão contemporânea dos 

“arquitetos do rei”, analogia justificada pelo enorme prestígio alcançado no decorrer da 

trajetória profissional da empresa familiar (tal qual na época das monarquias, onde os 

soberanos tinham os profissionais de sua preferência para a execução dos projetos públicos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86 A cortina-de-vidro caracteriza-se pelo emprego, em larga escala, de superfícies envidraçadas na composição 
da fachada de um edifício. 
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Fig. 56, acima. O estande de vendas da empresa SOTREQ, 
no bairro de Bonsucesso (1934) Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/m-roberto-arquitetos-
premio-asbea-08-12-2004.html>.  Acesso em: 01 nov. 2012. 
Fig. 57, ao lado. Os irmãos Maurício e Marcelo em frente à 
Sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), na 
Região do Castelo, projeto de 1936. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/m-roberto-arquitetos-
premio-asbea-08-12-2004.html>. Acesso em: 01 nov. 2012. 

  

 

Fig. 58, acima. O Aeroporto Santos-Dumont, no Centro do 
Rio de Janeiro (1937). Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/m-roberto-
arquitetos-premio-asbea-08-12-2004.html>. Acesso em: 01 
nov. 2012. Fig. 59, ao lado. O Edifício da Liga Brasileira 
contra a Tuberculose, também no Centro do Rio (1937-
1944). Fonte: < 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.078/
293>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
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Fig. 60, no canto superior esquerdo. O IRB (1941), que no ano 
de 1945 seria mencionado na Enciclopédia Britânica como uma 
das melhores construções do ano anterior. O edifício já possui 
processo de tombamento aberto junto ao IPHAN. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/m-roberto-arquitetos-
premio-asbea-08-12-2004.html>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
Fig. 61, ao lado. O Edifício Seguradoras (1949), no Centro do 
Rio de Janeiro, com a superfície curva fazendo a transição da 
fachada dotada de brises com a outra em cortina-de-vidro. 
Fonte: <http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/m-roberto-
arquitetos-premio-asbea-08-12-2004.html>. Acesso em: 01 
nov. 2012. Fig. 62, acima. O Edifício Marquês de Herval 
(1953), ainda com os brises móveis que lhe renderam o apelido 
de “Tem nego bebo aí”, alcunha justificada pelo efeito de 
movimento provocado pelo manuseio dos anteparos, quando 
observado pelos transeuntes. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/m-roberto-arquitetos-
premio-asbea-08-12-2004.html>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
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1.4.5 Jorge Machado Moreira 

 

 

  “Jorge Machado Moreira (Paris, França 1904 – Rio de Janeiro, RJ – 1992). 
Arquiteto e urbanista. Forma-se, em 1932, na Escola Nacional de Belas Artes 
(ENBA), no Rio de Janeiro, após ter iniciado seus estudos em Montevidéu, no 
Uruguai”. Após a formatura dirige uma construtora, de 1933 a 1937; integra a 
equipe que elaborou o projeto definitivo para o MESP, em 1936; atua como 
arquiteto-chefe do ETUB, planejando o novo campus da UFRJ e projetando 12 
edifícios para o local; atua como vice-presidente do IAB por 4 vezes, de 1953 a 
1965”. 87 

 

 Jorge Moreira também faz parte da primeira geração de arquitetos modernistas, tendo 

realizado alguns trabalhos relevantes, alguns com Affonso Eduardo Reidy, com quem 

partilhava de visão similar sobre a profissão, como o entendimento de que a arquitetura 

deveria atender aos requisitos de forma e funcionalidade, simultaneamente. Com esse 

arquiteto, trabalhou na concepção do próprio edifício do MESP, em que atuaram como 

membros da equipe chefiada por Lucio Costa, em 1936; em nova parceria, idealizou o projeto 

vencedor do concurso para o edifício administrativo da companhia ferroviária do Rio Grande 

do Sul, em 1944 (proposta não erigida); e integrou o grupo de trabalho chefiado por Reidy, 

para a criação do Parque do Flamengo, na década de 195088. 

  Apesar da proximidade com Lucio Costa, no período em que esse esteve como diretor da 

Escola Nacional de Belas Artes, tendo inclusive auxiliado, na condição de vice-presidente do 

diretório acadêmico, na propagação da reforma modernizadora empreendida por ele, Moreira 

seguiria trajetória diversa em seu ofício de projetista. 

 Inegavelmente sectário do racionalismo corbusieriano, o arquiteto se distanciaria do 

exacerbado culto à forma, principal traço de Niemeyer, e da pragmática exaltação da simbiose 

entre o vernáculo e a nova arquitetura funcionalista, defendida por Lucio Costa. Para Jorge 

Moreira, cabe reiterar, a “boa arquitetura” resumia-se à plasticidade e à funcionalidade, 

dispensando extravagâncias ou submissão a regionalismos89.  

                                                
87 MOREIRA, Jorge (1904-1992). Biografia. In: Enciclopédia Itaú cultural: artes visuais, 2010. Disponível em: < 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_item=
1&cd_idioma=28555&cd_verbete=5369>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
88 “Durante o governo de Carlos Lacerda (1960-1965) os planos de sua [do Parque do Flamengo] realização 
saem do papel (...)”. CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928 – 
1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p. 54. 
89 [Jorge Moreira] “Não vacilou em advertir os jovens, e principalmente os estudantes, contra a tentação da 
originalidade a qualquer preço ou a de uma pesquisa exagerada da tradição local, tendências que lhe pareciam 
suscetíveis de levar a resultados infelizes nas mãos de talentos duvidosos ou insuficientemente amadurecidos. O 
discurso que pronunciou em 1955, por ocasião da distribuição dos prêmios de arquitetura na III Bienal de São 
Paulo, é muito instrutivo sob esse aspecto: ele não mencionou nome nenhum, mas era evidente a alusão feita à 
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 Na década de 1950, a frente do Escritório Técnico da Universidade do Brasil (ETUB), 

Moreira fixou o plano para a criação dos edifícios a serem assentados sobre o recém-criado 

campus universitário90. Como obras a serem destacadas na dispendiosa empreitada, tem-se o 

Instituto de Puericultura e o edifício da Faculdade de Arquitetura, ambos premiados91. Nessas 

obras houve a co-participação do pintor e paisagista Roberto Burle Marx, profissional cuja 

parceria teve início na época em que trabalharam juntos na equipe do MESP. Moreira tinha 

admiração particular pelo trabalho de Burle Marx, confiando ao pintor não apenas 

intervenções paisagísticas, mas decorações murais. 

 No tocante à influência direta de Le Corbusier, poder-se-ia citar a casa projetada para o 

empresário português Antônio Ceppas, obra bastante similar à Villa Savoye, residência 

francesa idealizada pelo “mestre” e que ostenta os cinco pontos da sua arquitetura 

racionalista.  

 

 

  

 

                                                                                                                                                   
obra de Niemeyer e de Lúcio Costa”. BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 3 ª reimp. da 4 
ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 243. 
90 O terreno para a construção do campus surgiu da reunião de nove ilhotas próximas, existentes nas 
proximidades da Ilha do Governador e sobre a baía de Guanabara, que, a partir de sucessivas operações de 
aterro, foram interligadas e passaram a compor uma única porção de terra: a Ilha do Fundão. 
91 O Instituto de Puericultura obteve o primeiro prêmio de arquitetura hospitalar na II Bienal de São Paulo 
(registrada como ocorrida em 1953, por Yves Bruand, ou em 1954, segundo Henrique Mindlin), enquanto a 
Faculdade Nacional de Arquitetura recebeu o primeiro prêmio na categoria de edifícios públicos, na Exposição 
Internacional de Arquitetura da Bienal Internacional de São Paulo, ocorrida em 1957, no mesmo ano da 
inauguração do edifício. 

 

Fig. 63. A Villa Savoye, residência projetada por Le 
Corbusier para a comuna francesa de Poissy. A casa 
data de 1928. Fonte: < 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus
.aspx?sysId=13&IrisObjectId=7380&sysLanguage=fr-
fr&itemPos=73&itemSort=fr-
fr_sort_string1%20&itemCount=78&sysParentName=
&sysParentId=64>.  Acesso em: 01 nov. 2012. 



72 
 

 
 

 A casa de Antônio Ceppas, premiada na IV Bienal de São Paulo, ocorrida em 196192, 

exemplifica de modo inequívoco a regularidade da linha de atuação de Moreira, que nesse 

edifício transporta os princípios construtivos de obras modernistas em escala monumental 

para o modesto programa doméstico, com a mesma coerência e excelência em relação ao 

resultado final.    

 

 

 

Fig. 64, acima. O Instituto de Puericultura da 
Universidade do Brasil (atual UFRJ), na Ilha do Fundão, 
de 1953. Fonte: MINDLIN, Henrique E. Arquitetura 
Moderna no Brasil. 2 ª Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 
2000, p. 170. Fig. 65, ao lado. A Residência Antonio 
Ceppas, no Leblon, projeto de 1958. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br/artigos/roberto-segre-a-
ortodoxia-23-03-2004.html>. Acesso em: 01 nov. 2012. 

 

 

Fig. 66, acima. A Escola Nacional de Engenharia (UFRJ), 
de 1956. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br/artigos/roberto-segre-a-
ortodoxia-23-03-2004.html>. Acesso em: 01 nov. 2012. Fig. 
67, ao lado. A Faculdade Nacional de Arquitetura (atual 
FAU-UFRJ), de 1961, ambos os edifícios também na Ilha 
do Fundão. Fonte: 
<http://www.arcoweb.com.br/artigos/roberto-segre-a-
ortodoxia-23-03-2004.html>. Acesso em: 01 nov. 2012. 

 

 

 

                                                
92 “[...] o edifício Antonio Ceppas e a casa de mesmo nome, premiados respectivamente nas II e IV Bienais de 
São Paulo, em 1954 e 1961”. BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 3 ª reimp. da 4 ª ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 246. 
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1.4.6 Francisco Bolonha 

 

 

“Francisco de Paula Lemos Bolonha nasceu em Belém do Pará, no ano de 1923. 
Diplomou-se pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, 
atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1945. [...] Foi diretor da Secretaria 
de Educação e Cultura do Estado da Guanabara, conselheiro do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro e curador da Fundação Raimundo Castro Maya (1966)”. 
93 

 

 Francisco de Paula Lemos Bolonha formou-se pela primeira turma da Faculdade Nacional 

de Arquitetura da Universidade do Brasil (atual FAU-UFRJ), no ano de 1945. Ainda 

estudante, trabalhou para Jorge Moreira, e posteriormente conheceu Oscar Niemeyer, que o 

“tomou emprestado” para ajudá-lo com o Palácio das Artes, em Belo Horizonte94. Ao ser 

nomeado funcionário da prefeitura do Rio no mesmo ano em que se graduou, travou contato 

com a engenheira Carmem Portinho e com Affonso Eduardo Reidy. A partir de então, iniciou 

uma trajetória que o colocaria no circuito dos grandes arquitetos do período, estabelecendo-se 

como marco inicial o projeto para a casa de campo do embaixador Hidelbrando Accioly, em 

Petrópolis, erigida entre 1949 e 1950.  

 Bolonha admitiu, em uma entrevista concedida no ano de 200595, que Le Corbusier não era 

o arquiteto estrangeiro de quem mais gostava (preferia Mies van der Rohe), mas da fala do 

paraense, depreende-se que seguia à risca o terceiro dos “três lembretes aos senhores 

arquitetos”96, preconizado pelo franco-suíço: a planta baixa era a geradora essencial dos seus 

projetos, como fez questão de salientar97. Ademais, em seu projeto para a sede do Jóquei 

                                                
93 CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928 – 1960. Rio de Janeiro: 
Aeroplano, 2001, p. 96. 
94 Sobre o Palácio das Artes, “Suas obras foram iniciadas em 1942, durante o governo de Juscelino Kubitschek 
na Prefeitura de Belo Horizonte, e finalizadas em 1971, na gestão do governador Israel Pinheiro”. Palácio das 
Artes. Fundação Clóvis Salgado, Minas Gerais, Nov. 2012. Seção História. Disponível em: 
<http://www.fcs.mg.gov.br/palacioartes/45,,historia.aspx>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
95 Talvez a última entrevista feita com o arquiteto (morto em 30 de dezembro de 2006), datada de março de 
2005. CASTELLOTTI, Flávio. Arcoweb, abr. 2007. Entrevista com Francisco Bolonha.  Disponível em: 
<http://www.arcoweb.com.br/entrevista/francisco-bolonha-hoje-quando-19-04-2007.html>. Acesso em: 01 nov. 
2012. 
96 Os lembretes de Corbusier aos profissionais da arquitetura dividiam-se em três tópicos. O terceiro versava 
sobre a questão do volume e da superfície. “O volume e a superfície são os elementos através dos quais se 
manifesta a arquitetura. O volume e a superfície são determinados pela planta. A planta é a geradora. Pior para 
aqueles a quem falta imaginação!”. CORBUSIER, Le. Três lembretes aos senhores arquitetos. 3. A planta. In: 
Por Uma Arquitetura. 6 ª Ed. São Paulo: Perspectiva S.A., 2009, p. 27. 
97 Quando perguntado sobre seu método de trabalho, ainda na entrevista supracitada, Bolonha respondeu: “Meu 
método era o seguinte: eu tinha o terreno, o programa, e trabalhava sobre ele. Sempre no escritório e sempre 
planta baixa. Eu só fazia planta. Não fazia perspectiva, maquete, nada dessas coisas”. CASTELLOTTI, Flávio. 
Arcoweb, abr. 2007. Entrevista com Francisco Bolonha.  Disponível em: 
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Clube do Rio de Janeiro98, em parceria com outros amigos de faculdade, datado de 1946/ 

1947, Francisco Bolonha faria uso do brise-soleil e dos cinco pontos da cartilha corbusieriana. 

Na sua fase inicial (entre 1946 e 1959)99, o trabalho do arquiteto seguia uma vertente 

nativista, mesclando tipologias arquitetônicas do passado colonial a novas composições, 

afinada com a linha doutrinária de Lucio Costa100, como pode ser constatado na residência de 

Accioly, bastante semelhante ao Parque Hotel São Clemente. A partir da década de 1960, 

passa a flertar com o brutalismo arquitetônico, movimento inserido em um nicho ao qual se 

convencionou rotular de “Escola Paulista”, em oposição à “Escola Carioca”101.  

  Amigo particular de Reidy, com quem dividiu um escritório por muitos anos, além da 

convivência que com ele mantinha na prefeitura, Bolonha compartilhava das mesmas 

preocupações de cunho social, que tanto definiram a conduta profissional do primeiro. Entre 

1947 e 1952, no âmbito do Departamento de Habitação Popular do Distrito Federal, concebeu 

um conjunto habitacional para os funcionários da prefeitura encarregados da limpeza das ruas 

na Ilha de Paquetá. A exemplo do que se propusera para o Conjunto Residencial do 

Pedregulho, os moradores pagariam um aluguel simbólico, sendo o restante subsidiado pelo 

governo. Composto por dois blocos, um com 16 e outro com 11 unidades, as casas de Paquetá 

ratificam a competência de Bolonha, que pela primeira vez trabalha com recursos econômicos 

limitados, improvisando, com materiais mais baratos, soluções que em nada deviam aos seus 

projetos para as classes mais abastadas. Em 1955, projetou outro conjunto residencial, dessa 

vez para o bairro de Vila Isabel, que em muito lembra a proposta para as novas habitações da 

Ville Radieuse de Corbusier, projeto de 1935.  

 Como funcionário das empresas Bloch, Francisco Bolonha projetaria a escola Joseph 

Bloch (posteriormente cedida à municipalidade), no bairro suburbano de Parada de Lucas, 

entre 1954 e 1968, mais uma vez seguindo os passos do amigo Reidy, ao oferecer qualidade 

                                                                                                                                                   
<http://www.arcoweb.com.br/entrevista/francisco-bolonha-hoje-quando-19-04-2007.html>. Acesso em: 01 nov. 
2012. 
98 Francisco Bolonha teria participado do concurso, mas não ganhou, visto que o projeto construído foi o de 
Lucio Costa. A esse respeito, diz Marcia Poppe: “Aos 25 anos seu desenho para o concurso do Jóquei Clube do 
Rio de Janeiro já ilustrava em 1948 a capa da L´Architecture D´Aujourd´Hui”. POPE, Marcia. Francisco 
Bolonha: 1923-2006. Docomomo Brasil, p. 1-1. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/porta-
retratos/portaretratos%20Bolonha.htm>. Consulta em: 29 jul. 2012. 
99 Ibid. 
100 “O arquiteto que aproveitou as lições de Lucio Costa de modo mais direto e o que mais se aproximou de seu 
espírito é, sem dúvida, Francisco Bolonha”. BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 3 ª 
reimp. da 4 ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 140. 
101 Sobre a questão da corrente arquitetônica conhecida com “brutalismo”, vertente modernista que aflorou no 
Rio de Janeiro com maior contundência entre os anos de 1955 e 1985, mas que, no entanto, convencionou-se 
restringir territorialmente apenas a São Paulo, consultar: CASTELLOTTI, Flavio Spilborghs. Arquitetura 
moderna no Rio de Janeiro: a dimensão brutalista. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ/ FAU/ 
PROARQ, 2006.  



75 
 

 
 

arquitetônica a projetos situados na periferia do Rio de janeiro (vide o Teatro Armando 

Gonzaga, de Marechal Hermes, projetado pelo autor do MAM). 

 À frente da Divisão de Construções e Equipamentos Escolares, Francisco Bolonha ainda 

projetaria escolas como a Cícero Penna e a Roma, ambas em Copacabana, na década de 1960. 

 

 

 

 

 

Fig. 68, acima. A casa para o embaixador Hidelbrando 
Accioly, em Petrópolis, de 1950. Fonte: MINDLIN, Henrique E. 
Arquitetura Moderna no Brasil. 2 ª Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 
2000, p. 63. Fig. 69, ao lado. O Conjunto Residencial de 
Paquetá, na ilha de mesmo nome, projeto de 1952. Fonte: 
MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2 ª Ed. 
Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 153. 
 

 

 

Fig. 70, acima. A maquete para o Conjunto Residencial Vila 
Isabel, de 1955, de Bolonha. Fonte: < 
http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.080/276>. 
Acesso em: 01 nov. 2012. Fig. 71, ao lado. A maquete para a 
Ville Radieuse (ou “Cidade Radiante”) de Le Corbusier, de 1935. 
Fonte: < 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sys
Id=13&IrisObjectId=6437&sysLanguage=fr-
fr&itemPos=7&itemSort=fr-
fr_sort_string1%20&itemCount=7&sysParentName=Home&sys
ParentId=65>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
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Fig. 72, acima. A Escola Cícero Penna, no bairro de 
Copacabana (1960-1964). Fonte: < 
http://www.rioquepassou.com.br/2005/08/18/colegio-cicero-
penna-1971/>. Acesso em: 01 nov. 2012. Fig. 73, ao lado. A 
Escola Joseph Bloch (1964), no bairro de Parada de Lucas, de 
1964. Fonte: < 
http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.080/276>. 
Acesso em: 01 nov. 2012. 

 

 

1.4.7 Roberto Burle Marx102 

 

 

 Roberto Burle Marx nasceu em São Paulo no ano de 1909. Filho do judeu-alemão, Wilhem 

Marx, e da pernambucana Cecília Burle, cresceu sobre a dupla influência do pragamatismo 

ortodoxo do pai europeu, para quem uma educação em seu país de origem era o melhor que 

poderia desejar aos filhos, e da ilustração e sensibilidade da mãe pernambucana, que 

possibilitou sua aproximação com as artes, de um modo geral. Em viagem a Berlim, no ano de 

1928, entrou em contato com uma cultura erudita em alto grau de desenvolvimento, 

despertando seu interesse para a pintura e a botânica, esta última (ironicamente) através do 

descobrimento da fauna brasileira em visitas constantes ao Jardim Botânico de Dahlem. De 

volta ao Brasil, na década de 1930, entrou para a Escola Nacional de Belas Artes e absorveu 

todo o impacto da reforma curricular empreendida por Lucio Costa (a quem conhecia desde 

                                                
102 “Nasceu em São Paulo, a 4 de agosto de 1909, passando a residir no Rio de Janeiro a partir de 1913. De 1928 
a 1929 estudou pintura na Alemanha, tendo sido freqüentador assíduo do Jardim Botânico de Berlim, onde 
descobriu, em suas estufas, a flora brasileira. Seu primeiro projeto paisagístico foi para a arquitetura de Lucio 
Costa e Gregori Warchavchik, em 1932, passando a dedicar-se ao paisagismo, paralelamente à pintura e ao 
desenho. Em 1949, com a compra de um sítio de 365.000 m², em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, 
organizou uma grande coleção de plantas. Em 1985 doou esse Sítio, com todo o seu acervo, à extinta Fundação 
Nacional Pró Memória, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Em 1955 fundou a 
empresa BURLE MARX & CIA LTDA., pela qual passou a elaborar projetos de paisagismo, fazer a execução e 
manutenção de jardins residenciais e públicos. Desde 1965, até seu falecimento, contou com a colaboração do 
arquiteto Haruyoshi Ono. Roberto Burle Marx faleceu no dia 4 de junho de 1994, no Rio de Janeiro, aos 84 
anos”. ROBERTO Burle Marx. Histórico. In: Burle Marx & Cia. Ltda. Disponível em: 
<http://www.burlemarx.com.br/historico.htm>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
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tenra idade), testemunhou o embate entre acadêmicos e modernos e como alguns colegas de 

sua geração, esforçou-se para desbravar um novo caminho artístico que se revelava instigante, 

porém ainda pouco definido. 

 Com o afastamento de Costa da direção da escola, complementou seu entendimento sobre 

a modernidade apresentada na faculdade, frequentando estúdios de arquitetura, lendo textos 

sobre o tema e através do contato com um de seus maiores expoentes: Le Corbusier103. 

 A proximidade com Lucio Costa pode ser apontada como elemento fundamental para a 

introdução do jovem artista em projetos como o do MESP, do Conjunto Arquitetônico da 

Pampulha e de Brasília, apesar da incompatibilidade de temperamentos verificada entre Marx 

e Oscar Niemeyer, atenuadas pela mediação de Costa. 

 Na década de 1940 os jardins de Burle Marx, que a essa altura já manifestavam 

características peculiares, como os marcantes formatos amebóides, passaram a ser 

promovidos internacionalmente, alavancados pela fama dos projetos arquitetônicos 

modernistas a que estavam atrelados, divulgados por publicações estrangeiras. E como carro-

chefe, os jardins do MESP não poderiam ter servido de melhor vitrine para os trabalhos de 

Marx. 

 A partir de 1955, com a criação do escritório Roberto Burle Marx e Arquitetos Associados, 

intensificaram-se os projetos de grande vulto, como o do paisagismo para o Parque do 

Flamengo, no bairro de mesmo nome, no Rio de Janeiro. Outros projetos paisagísticos 

importantes seriam posteriormente elaborados, como o para o Edifício da Petrobrás, no 

Centro do Rio, em 1969; o para os passeios de Copacabana, o mundialmente conhecido 

“calçadão”, de 1970; e o para o Largo da Carioca, também no Centro do Rio, datado de 1981. 

 

 

 

 

                                                
103 “Eu tive um amigo, marido de uma das filhas do compositor Alberto Nepomuceno. Ele trouxe-me uma série 
de livros de Le Corbusier: Vers une architecture; Une maison, un palais; L’Art décoratif dáujourd’hui. Eu 
comecei a lê-los e isso foi abrindo a minha visão. Le Corbusier esteve aqui, foi sempre uma figura 
extraordinária, de uma maneira nítida e clara de pensamento. É só pegar um livro dele, por exemplo, Vers une 
architecture, onde ele consegue falar sobre arte com uma clareza impressionante”. Resposta de Burle Marx, 
quando indagado sobre os escritos que foram importantes na sua formação. Trecho da entrevista feita com o 
artista (morto em 04 de junho de 1994), datada de 1992, realizada pela arquiteta Ana Rosa de Oliveira no sítio 
Santo Antônio da Bica, residência do paisagista. OLIVEIRA, Ana Rosa de. Entrevista com Roberto Burle Marx 
(ISSN 2175-6708). Arcoweb, abr. 2001. Disponível em: < 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/02.006/3346?page=3>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
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Fig. 74, acima. Os canteiros amebóides do jardim 
suspenso do Edifício Gustavo Capanema (antigo 
MESP), de 1945. Fonte: SILVA, Renato Alves e. 
Jardim sobre a área de exposições. 28 jan. 2011. 
Fig. 75, acima, à esquerda. O Parque do 
Flamengo, na década de 1960, com a vegetação 
ainda rala. Fonte: BARDI, Instituto Lina Bo e P. 
M. Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Portugal: 
Editora Blau Ltda., 2000, p. 136. 

 

Fig. 76, acima. Trecho da pavimentação em pedra 
portuguesa do “Calçadão” de Copacabana, de 
1970. Fonte: < 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhaci
dade/09.100/1870>. Acesso em: 01 nov. 2012. Fig. 
77, ao lado. O traçado pictórico do calçamento em 
pedra portuguesa do Largo da Carioca, região 
central do Rio, de 1981. Fonte: SILVA, Renato 
Alves e. Calçadão da Carioca. 17 mar. 2011. 
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1.4.8 Sérgio Bernardes104 

 

 

 Graduado no ano de 1948, pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do 

Brasil (atual FAU-UFRJ), o arquiteto pertencente à segunda geração de modernistas cariocas, 

chegou a trabalhar com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Mas dentre os arquitetos que se 

destacaram como expoentes do movimento, poder-se dizer que Bernardes foi o que menos 

“bebeu da fonte” de Le Corbusier, chegando inclusive, a se aproximar das concepções 

racionais e minimalistas de Mies van der Rohe e do organicismo de Frank Lloyd Wright.  

 No ano seguinte à sua formatura, ocorrida em 1948, Bernardes assumiu a chefia do setor 

de arquitetura da Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), programa federal para o 

controle da moléstia no país. Nesse cargo, projetou o Conjunto Sanatorial de Curicica, 

seguindo o modelo de hospital pavilhonar105. O hospital ainda existe, embora bastante 

descaracterizado. Em início de carreira, o jovem arquiteto ainda era fortemente marcado pelos 

cânones modernistas do funcionalismo e da racionalidade, perfeitamente condizentes com o 

programa do empreendimento. Por conta disso, em 1955 seria cogitado para integrar uma 

equipe reunida por uma construtora, que entre outros profissionais contrataria, nada mais nada 

menos, que Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, visando ao desenvolvimento de uma proposta 

urbanística para a cidade serrana de Petrópolis, no Rio106. 

                                                
104 Sérgio Wladimir Bernardes (Rio de Janeiro, RJ, 1919 - idem 2002). Arquiteto, urbanista, designer. O 
interesse de Bernardes pela arquitetura é precoce. A Casa Eduardo Bahout, 1934, o seu primeiro projeto, é 
construída cinco anos antes de seu ingresso na Faculdade Nacional de Arquitetura - FNA, onde se forma em 
1948. Funda o escritório Sérgio Bernardes Associados - SBA, em que desenvolve projetos de arquitetura e 
design, alguns deles premiados (...) Em 1979 cria o Laboratório de Investigações Conceituais - LIC, uma 
entidade sem fins lucrativos dedicada à pesquisa e formulação de planos urbano-territoriais, cujo objetivo, nas 
palavras do arquiteto, é ‘ser um núcleo de pensamento que intervenha na realidade atual e sugira que o Homem 
pode se organizar melhor no espaço, harmonizando trabalho, circulação, habitação e lazer, condições 
elementares de seu bem estar’ (...) Além das atividades no SBA e LIC, Bernardes trabalha em órgãos públicos, é 
chefe do Setor de Arquitetura da Campanha Nacional contra a Tuberculose - CNCT, entre 1949 e 1959 (...) 
assessor da Secretaria de Obras do Governo do Estado da Guanabara, de 1960 a 1965, durante a gestão de Carlos 
Lacerda (1914 - 1977); e secretário de planejamento e coordenador-geral da Prefeitura de Nova Iguaçu, em 
1984”. BERNARDES, Sérgio (1919-2002). Biografia. In: Enciclopédia Itaú cultural: artes visuais, 2009. 
Disponível em: < 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbet
e=3621&cd_idioma=28555&cd_item=1>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
105 COSTA, Renato da Gama-Rosa; PESSOA, Alexandre; MELLO, Estefânia Neiva de; NASCIMENTO, Dilene 
Raimundo do. O sanatório de Curicica: uma obra pouco conhecida de Sérgio Bernardes. Vitruvius, jul. 2002. 
Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.026/766>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
106 “Em 1955 uma firma construtora tentou reunir Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer e o 
precoce arquiteto brasileiro Sérgio Bernardes, como grupo encarregado de projetar a urbanização de Petrópolis, 
retiro serrano a 66 quilômetros do Rio de Janeiro. Esses grandes planos, contudo, foram descartados em virtude 
da ‘tensão política...’”. HARRIS, Elizabeth D. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo: Nobel, 1987, p. 
188. 
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 Quando se estabeleceu no mercado, atingindo certo status, encontrou uma conjuntura 

favorável a novas experimentações, marcada pelo afrouxamento das amarras enaltecidas por 

Lúcio Costa, segundo as quais o passado arquitetônico brasileiro deveria entrelaçar-se à nova 

estética que imigrara da Europa. Era o amadurecimento do movimento modernista, que se 

lançava para o futuro e tornava rarefeitas pretensas influências pretéritas. Bernardes então 

encontrou o caminho livre para ousar com novos materiais, como a estrutura metálica, em 

adição às possibilidades plásticas e estruturais do já “domesticado” concreto armado. Feliz em 

suas incursões, o arquiteto acabou se tornando uma referência internacional, ampliando a 

visão da crítica estrangeira para o que se convencionou identificar como a escola carioca e 

abrindo novas possibilidades construtivas para os modelos até então estabelecidos. 

 A Casa da Samambaia, na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, poderia 

ser considerada um marco nesse sentido. Atendendo ao pedido de Lotta Macedo107, Bernardes 

idealizou o edifício que serviria de residência para ela e para a poetisa Elizabeth Bishop108, no 

ano de 1951. A casa, com telhado em alumínio sobre delgadas treliças de metal, além de 

premiada na Segunda Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, inaugurava uma 

tendência que viria a se popularizar no país109. 

 Dentre as obras mais importantes de Sérgio Bernardes também se pode citar o Pavilhão de 

São Cristóvão, de 1958, com sua cobertura em chapas metálicas110 descrevendo um 

parabolóide-hiperbólico, sustentada por tirantes de aço ancorados às paredes, solução 

estrutural que dispensava o uso de colunas e produzia um magnífico vão livre. Padecendo de 

falta de manutenção e castigado pela ação de intempéries, o elemento arquitetônico, um dos 

primeiros do tipo no mundo, inevitavelmente veio a ruir111. Atualmente o edifício, mutilado 

                                                
107 Lotta Macedo Soares, oriunda de abastada família da elite carioca, não cursou universidade, mas foi aluna do 
pintor Cândido Portinari, além de desenvolver de maneira autodidata conhecimentos no campo da arquitetura e 
urbanismo. Por causa da amizade com o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, e tendo acenado com a 
ideia para a criação do Parque do Flamengo, foi designada para presidir a construção da obra pública, na década 
de 1960. SUGIMOTO, Luiz. Sobre as práticas amorosas entre mulheres. Jornal da UNICAMP. 19 a 26 de 
dezembro de 2005, p. 12. 
108 Elizabeth Bishop, considerada uma das maiores poetisas norte-americanas do século XX, recebeu o prêmio 
Pulitzer, em 1956, pelo livro Poems, escrito no tempo em que vivia com Lotta na casa da Samambaia. Ibid. 
109 “O teto, em alumínio ondulado, se apóia em longarinas de vergalhões de aço, expostas, em treliça. Elas são 
feitas soldando o vergalhão em zig-zag a dois outros laterais, pintados em branco e preto, o que lhes dá um toque 
alegre e leve. Aqui, este uso do aço funciona como um prenúncio de uma época que se aproxima, na qual a 
utilização se tornará mais e mais comum no país [grifo meu]”. MINDLIN, Henrique E. Arquitetura 
Moderna no Brasil. 2 ª Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 78. 
110 Parece que inicialmente a cobertura era plástica. Como não suportou a ação de um vendaval, foi substituída, 
posteriormente, por chapas metálicas. 
111 Talvez a solução estrutural adotada, sem pontos intermediários de sustentação, não tenha funcionado tão bem 
quanto imaginara o projetista, colaborando mais uma vez para o colapso da nova cobertura metálica. 
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em seu principal atrativo, abriga o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, a famosa 

Feira de São Cristóvão. 

 Em 1968, Sérgio Bernardes atuaria em empreendimentos na área da pesquisa e da 

tecnologia, desenvolvendo o projeto para o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (Cenpes) 

Leopoldo Américo Miguez de Mello, da Petrobrás, situado no campus da UFRJ na Ilha do 

Fundão, o qual foi recentemente (2004) ampliado, com a instalação de novo complexo 

idealizado pelo arquiteto Siegbert Zanettini.  

 A preocupação com a questão urbana e todo o imbricamento de dilemas sociais 

relacionados, constantemente desafiava o gênio inventivo do profissional. Na década de 1980, 

para o desordenado crescimento horizontal das cidades, fator gerador de marginalização dos 

subúrbios e especulação imobiliária em áreas privilegiadas, ele respondeu com o projeto 

“Anéis de Equilíbrio”. A utópica proposta consistia na construção de edifícios sinuosos, 

acompanhando o traçado das cadeias montanhosas que permeiam o território carioca, no nível 

da cota 100 (limite para a ocupação urbana), servindo o topo das edificações de leito para 

pistas de rolamento que viabilizariam a circulação rodoviária entre os bairros. Para ele, o 

tráfego de veículos ocupava áreas passíveis de serem convertidas em espaços mais nobres. 

 É nesse projeto que se percebe, mais uma vez, o alcance dos estilemas corbusierianos, 

mesmo em profissionais distanciados da influência direta do arquiteto franco-suíço, e já 

identificados com nova fase do movimento modernista no país. Os “Anéis de Equilíbrio” de 

Bernardes seriam a revisitação da proposta dos edifícios em fita de Le Corbusier para a cidade 

do Rio de Janeiro, datada de 1929112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
112 Imagem e detalhes do projeto de Le Corbusier, na p. 39. 
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Fig. 78, A partir da direita, começando de cima, no sentido anti-horário. O Sanatório de Curicica, em 
Jacarépaguá, obra iniciada em 1949 e inaugurada em 1951. Fonte: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.026/766>. Acesso em: 01 nov. 2012. Fig. 79, no 
canto superior esquerdo. A “Casa da Samambaia”, projeto construído em Petrópolis, na Região Serrana do 
Rio de Janeiro, em 1951 (fotografia tirada em 2004). Fonte: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.111/31>. Acesso em: 01 nov. 2012. Fig. 80, logo 
abaixo, no canto inferior esquerdo. O Pavilhão de São Cristóvão, edifício de 1958, com a sua cobertura 
íntegra. Fonte: <http://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/10.110/3853>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
Fig. 81, no canto inferior direito. O Centro de Pesquisas da Petrobrás, na Ilha do Fundão, projeto de 1968, 
no período da sua construção: repare no edifício da Escola Nacional de Engenharia, de Jorge Moreira, ao 
fundo (circulado). Fonte: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/inovacao/noticias/petrobras-esta-41o-lugar-
inovacao-mundo-551405>. Acesso em: 01 nov. 2012. 
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1.4.9 Outros expoentes do movimento modernista no Rio de Janeiro 

 

 

 Outros profissionais também se notabilizaram por sua produção, como Attílio Corrêa Lima 

e sua Estação de Hidroaviões (que será analisada, mais adiante); Álvaro Vital Brazil e seu 

edifício para o instituto que levava o nome do pai (célebre cientista), na cidade de Niterói; 

Ernani Vasconcellos e Carlos Leão, que além de outros projetos importantes, integraram a 

equipe capitaneada por Lucio Costa para a construção do MESP; e Marcos Konder Netto, 

com seu monumento aos Pracinhas (em parceria com Hélio Ribas) e a sede da prefeitura do 

Rio de Janeiro. 

 

 

1.6 Ausências, permanências e desafios  

 

 

 Algumas das obras citadas ao longo do capítulo encontram-se irremediavelmente 

descaracterizadas, como o Albergue da Boa Vontade (atual Centro Psiquiátrico do Rio de 

Janeiro) e a Escola Primária Coelho Neto, ambas de Affonso Eduardo Reidy; o Conjunto 

Residencial de Paquetá, de Francisco Bolonha; o Instituto de Puericultura da UFRJ, de Jorge 

Machado Moreira e o Pavilhão de São Cristóvão, de Sérgio Bernardes; tomadas como 

exemplo de um universo crescente de imóveis relegados à própria sorte e sem o devido 

reconhecimento das excepcionalidades tectônicas a eles intrínsecas.  
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Fig. 82. O Albergue da Boa Vontade, projeto de 
Reidy no bairro da Saúde, recém-inaugurado 
(década de 1930). Fonte: BARDI, Instituto Lina 
Bo e P. M. Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, 
Portugal: Editora Blau Ltda., 2000, p. 37. 

Fig. 83. O Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro 
(CPRJ), no ano de 2008, instituição filiada ao governo 
do estado e que atualmente ocupa o edifício do antigo 
albergue. Fonte: Google Earth, banco de imagens de 
2008. Acesso em: 09 nov. 2010. 

 

 

Fig. 84. Acima, a Escola Primária Coelho Neto de Affonso Eduardo Reidy, no bairro de Ricardo de 
Albuquerque, no ano de 1937. No detalhe de 2010 o trecho do ginásio, única parte reconhecível do 
projeto original de Reidy. Fonte: BARDI, Instituto Lina Bo e P. M. Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, 
Portugal: Editora Blau Ltda., 2000, p. 45. 

 

Fig. 85. Foto em plano aberto da mesma Escola Primária Coelho Neto, em 2010, bastante 
descaracterizada. Fonte: Google Earth, banco de imagens de 2010. Acesso em: 06 abr. 2011. 
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Fig. 86. O Conjunto Residencial de Paquetá, de 
Francisco Bolonha, em 1952. Fonte: MINDLIN, 
Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2 ª Ed. 
Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 153. 

Fig. 87. O mesmo Conjunto em julho de 2012, repleto 
de “puxadinhos”. Fonte: VARGAS, Marcos Paulo 
Siqueira. Conjunto Residencial de Paquetá. 11 jul. 2012. 

 
Fig. 88. O Instituto de Puericultura da UFRJ, de 
Jorge Moreira, na década de 1950. Fonte: 
MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no 
Brasil. 2 ª Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 
170. 

Fig. 89. O mesmo Instituto atualmente, com a vedação 
de trecho do pilotis e uma série de intervenções nas 
fachadas. Fonte: Fonte: SILVA, Renato Alves e. Instituto 
de Puericultura, UFRJ. 22 set. 2011. 

 
 

Fig. 90. O Pavilhão de São Cristóvão, de Sérgio 
Bernardes, na década de 1950/60. Fonte: 
<http://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonlin
e/10.110/3853>. Acesso em: 01 nov. 2012.   

Fig. 91. O mesmo Pavilhão atualmente, com as 
barracas da Feira de Tradições Nordestinas e sem a 
cobertura. Fonte: 
<http://feirasaocristovao.blogspot.com.br/2012_06_01_a
rchive.html>. Acesso em: 01 nov.2012. 
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 No entanto, a maior parte do patrimônio citado ainda reúne condições para ser beneficiado 

com o instituto do tombamento federal, necessitando para tanto, da instauração de processos 

para este fim, da realização de estudos criteriosos e da priorização do assunto nas pautas de 

votação das reuniões do Conselho Consultivo, ações a serem conduzidas pelo próprio IPHAN. 

Quanto ao pedidos de tombamento, podem partir de qualquer cidadão, instituição, ou mesmo 

do próprio órgão federal de preservação.  

 Talvez o grande desafio institucional a ser vencido, vislumbrando-se o futuro, seja o 

aumento do efetivo de profissionais capacitados para a elaboração de estudos e pareceres 

dessa natureza, acelerando o andamento do vasto montante de processos com assuntos dos 

mais diversificados que se acumulam nas prateleiras dos departamentos. Para além das 

demandas geradas pela sociedade, a questão da proteção do patrimônio cultural também 

depende da implementação de políticas públicas que venham a otimizar as ações do 

funcionalismo estatal.  

 No próximo capítulo, proceder-se-á a estudo pormenorizado das políticas de proteção 

empreendidas pelo IPHAN sobre o acervo modernista. Dentre outros assuntos, far-se-á 

menção à “fase heróica”, caracterizada pelos primeiros passos dados pela instituição, início da 

trajetória de consolidação de suas práticas, ainda que talvez essa fase continue a permear a 

rotina dos inomináveis agentes do patrimônio, que cotidianamente travam silenciosa batalha 

para salvar a memória do país. 
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Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das políticas de proteção empreendidas pelo IPHAN 

sobre o patrimônio modernista 

 

 

Fig. 92. Rodrigo Melo Franco de Andrade e Lucio Costa, em fotografias expostas no gabinete do presidente 
do IPHAN, no 8 º andar do Palácio Capanema. Fonte: SILVA, Renato Alves e. Gabinete do presidente, Edifício 
Gustavo Capanema. 15 mai. 2011. 
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2.1 Panorama dos primeiros tombamentos modernistas realizados pelo IPHAN no país  

 

 

 Em um primeiro esforço investigativo sobre fontes primárias do próprio IPHAN, procedeu-

se a um levantamento dos tombamentos de bens modernistas realizados desde a criação do 

órgão até os dias atuais, antes de efetivamente estudar-se apenas os tombamentos da produção 

arquitetônica modernista carioca. Partindo-se do acervo documental do Arquivo Central, 

Divisão Rio de Janeiro, alguns estudos foram iniciados e já nos primeiros contatos com esse 

material, principalmente nos processos de tombamento mais antigos, salta aos olhos os 

realizados ex-officio113 e a ausência de estudos mais apurados para a valoração dos bens 

selecionados, que só viriam a acontecer a partir de 1986, com a portaria n º 11, de 1986114. A 

partir dessa portaria os processos ganhariam maior corpo, pois não bastava o simples “tombe-

se”, sendo preciso reunir dados mais consistentes para construir o juízo de valor em relação ao 

bem avaliado. Outro fato observado, a partir de determinado período, foi a relutância do 

IPHAN em tombar bens que já gozavam de determinada proteção nas esferas municipal e 

estadual. Tal política talvez visasse ao fortalecimento das instituições estaduais de 

preservação do patrimônio cultural, ainda em fase de consolidação, reservando ao IPHAN 

apenas os tombamentos de grande vulto, o que poderá ser investigado com maior apuro em 

outra oportunidade, mas que não faz parte do escopo deste trabalho. 

  Além de todas essas questões, é possível conjeturar que a falta de distanciamento temporal 

entre a produção modernista, ainda em curso ao tempo em que se procederam os primeiros 

tombamentos a ela correspondentes, e os atos praticados no sentido da preservação desses 

exemplares, denotasse certa cautela quanto à postura adotada pela instituição em face desse 

patrimônio, especialmente no que tange à atuação individual de Lucio Costa enquanto 

condutor de uma política voltada à preservação desses bens. Com toda essa complexa trama 

de informações contextualizadas, foi preciso cada vez mais lançar sobre tais processos um 

olhar que enxergasse através deles, que se perscrutasse as entrelinhas, numa espécie de 

arqueologia documental.  

                                                
113 Diz-se do ato oficial que ocorre independente da provocação das partes envolvidas, por força de um 
regimento. 
114 A portaria n º 11, de 11 de setembro de 1986, consolidava as normas de procedimento para os processos de 
tombamento da então Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN (sobre as mudanças de 
nomenclatura do órgão federal de preservação, alguns esclarecimentos serão dados mais à frente). Dentre uma 
das novas exigências, estava a obrigatoriedade de um estudo mais aprofundado do bem, visando à maior 
depuração das excepcionalidades que justificariam ou não o tombamento, antes de submeter a proposta à 
apreciação do Conselho Consultivo. 
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 No intuito de traçar algumas considerações entre a atuação institucional frente a interesses 

externos, cotejou-se os documentos, fontes primárias, com outras fontes de pesquisa, como a 

bibliografia pertinente ao tema. E para que se compreendesse o que propiciou o 

reconhecimento desse tipo específico de acervo, considerado “recente” se comparado a obras 

que remontam a períodos de cristalizado distanciamento histórico, foi preciso reconstituir 

algumas peculiaridades vinculadas à criação do próprio IPHAN. 

A ascensão do Ministro da Educação e Saúde Pública Gustavo Capanema, no ano de 1934, 

foi preponderante para os rumos trilhados pelo campo da preservação cultural no país. No ano 

de 1936, ao rejeitar o projeto “Pax”, de Arquimedes Memoria (de inspiração art-déco), e, ao 

optar pela alternativa orientada por Lucio Costa para a sede do MESP (seguindo o postulado 

corbusieriano), o primeiro passo havia sido dado. Posteriormente, ao encomendar ao principal 

articulador da Semana de Arte Moderna de São Paulo, Mário de Andrade (na época diretor do 

Departamento de Cultura daquele Estado) um anteprojeto para a criação de um instituto de 

preservação do patrimônio cultural do país, Capanema sedimentou as bases de uma gestão 

que declaradamente abria espaço para uma elite intelectual vinculada ao movimento 

modernista.  

A criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), no ano de 

1937 (seguindo as principais diretrizes contidas no anteprojeto de Mário), as nomeações de 

Rodrigo Melo Franco de Andrade para sua diretoria geral e de Lucio Costa para diretor do 

Divisão de Estudos e Tombamentos (DET), marcaram o ápice dessa política115. Em outro 

extremo, posto de lado por Capanema e partilhando uma visão conservadora sobre o campo 

do Patrimônio, tinha-se Gustavo Barroso116, diretor do Museu Histórico Nacional (MHN) e 

                                                
115 O advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade e o arquiteto e urbanista Lucio Costa já se conheciam. No ano 
de 1930 travaram o primeiro contato, quando o próprio Rodrigo ligou pessoalmente para Costa e, em nome do 
Ministério da Educação e Saúde Pública, convidou o arquiteto para assumir a direção da Escola Nacional de 
Belas Artes (ENBA). Rodrigo Melo foi o primeiro diretor do IPHAN, chefiando a instituição durante os 30 
primeiros anos de existência do órgão. Sobre ele, nos fala Teresinha Marinho: “Em 1936, por indicação de Mário 
de Andrade e Manuel Bandeira, é convidado pelo Ministro Gustavo Capanema para organizar e dirigir o Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A partir de então direciona suas manifestações criadoras e 
produtivas no sentido de proteger os bens patrimoniais do país, implantando um órgão para este fim, redigindo 
uma legislação específica, preparando técnicos, executando trabalhos na área, empreendendo disputas judiciais, 
lutando pela sobrevivência da repartição junto a políticos e governantes, patrocinando o surgimento de uma 
consciência nacional de preservação e divulgando, no Brasil e no exterior, o que o ‘seu’ Serviço fazia”. 
MARINHO, Teresinha (org.). Rodrigo e seus tempos: Rodrigo Melo Franco de Andrade. Rio de Janeiro: 
Fundação Nacional Pró-memória, 1986, p. 19. 
116 “Gustavo Dodt Barroso foi líder da principal tendência concorrente aos ‘modernistas’ na gestão federal do 
Patrimônio. Cearense de nascimento, com mãe alemã e pai de uma tradicional família local, Barroso era 
advogado de formação, escritor, jornalista, teatrólogo, membro da Academia Brasileira de Letras, um dos 
dirigentes máximos do Partido Integralista, exerceu várias missões diplomáticas e cargos públicos, tendo sido 
criador, em 1922, do Museu Histórico Nacional (MHN), o qual dirigiu até 1959, ano de sua morte”. 
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ex-diretor da extinta Inspetoria de Monumentos Nacionais117, que inconformado via seu 

patriotismo e moralismo exacerbados perderem espaço para proposta menos hermética e mais 

abrangente, sobre a questão patrimonial no país. 

Favorecido por essa conjuntura, o reconhecimento da arquitetura modernista enquanto 

linguagem passível de atributos associados até então a obras edilícias excepcionais do 

passado, tornou-se viável com a presença de expoentes do movimento no seio do SPHAN, 

agora profissionais habilitados para determinar e preservar aquilo que deveria figurar como 

monumento nacional através do instituto do tombamento.  

O primeiro esforço no sentido da preservação de um exemplar da arquitetura modernista 

pelo órgão partiu do próprio Lucio Costa, no ano de 1947. O tombamento da Igreja de São 

Francisco de Assis, às margens do Lago da Pampulha, em Minas Gerais, tornou-se o marco 

inicial do reconhecimento de uma obra modernista, decorridos apenas quatro anos de sua 

inauguração118. Em sua argumentação, Costa justificava a necessidade do tombamento como 

medida preventiva, devido ao estado de abandono do edifício, pelas autoridades municipais e 

eclesiásticas mineiras. 

Seguindo-se a esse tombamento, o edifício do MESP foi inscrito no Livro do Tombo das 

Belas Artes no ano seguinte (1948), atendendo à proposta elaborada pelo arquiteto Alcides da 

Rocha Miranda, Chefe da Seção de Arte da Divisão de Estudos e Tombamentos. Na 

justificativa, evocava-se o caráter emblemático do edifício, e mais uma vez uma obra com 

poucos anos de existência (apenas três), foi beneficiada com o instituto do tombamento. 

A partir de então, outros tombamentos se seguiram, em sua quase totalidade vinculados à 

herança doutrinária legada por Le Corbusier, e aos principais arquitetos que participaram 

ativamente do movimento e/ou que tiveram sua trajetória profissional atrelada ao corpo 

técnico do IPHAN. 

 

                                                                                                                                                   
CAVALCANTI, Lauro (org.). Modernistas na repartição. 2 ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ – Minc – 
IPHAN, 2000, p. 13. 
117 No ano de 1934, em período anterior à posse de Capanema, agregada à estrutura do Museu Histórico 
Nacional (antigo Pavilhão das Grandes Indústrias, erigido na ocasião da Exposição Internacional de 1922) havia 
sido criada, através de decreto presidencial específico (datado de 14 de julho), a Inspetoria de Monumentos 
Nacionais, braço institucional destinado à defesa do Patrimônio nacional, o primeiro órgão desse tipo no país. A 
divergência de ideologias entre o diretor do museu, o integralista Gustavo Barroso, e o recém-empossado 
ministro, terminaria por minar os recursos do organismo, que por conta disso viria a ser extinto, decorridos três 
anos de sua criação, sendo substituído pelo SPHAN. CAVALCANTI, Lauro (org.). Modernistas na repartição. 
2 ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ – Minc – IPHAN, 2000, pp. 13 e 14. 
118 O tombamento da Igreja da Pampulha contou com o respaldo gerado pela boa aceitação da crítica 
internacional sobre a obra, resguardando-se desta forma de qualquer impedimento que pudesse vir a ser 
imputado ao pedido, quer fosse justificado pela ausência de distanciamento histórico, por exemplo. 
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2.2 Contexto político e legislações 

 

 

 A conciliação entre o público e o privado está intrinsecamente amalgamada à história do 

IPHAN, que desde sempre atuou como mediador entre os interesses da coletividade e os de 

determinados grupos. Da mesma forma, dificilmente a trajetória da instituição (enquanto 

órgão federal vinculado a um ministério), poderia passar incólume pelos reveses sofridos pela 

política, no irregular caminho republicano brasileiro. 

A própria criação do SPHAN (na época “Serviço”, e não “Instituto”) está atrelada ao 

“Estado Novo”, conturbado momento político onde o país passava a ser governado por um 

chefe do Executivo extremamente centralizador, personificado pela figura de Getúlio Vargas. 

Pela Lei Federal número 378, de 13 de janeiro de 1937, oficialmente instituiu-se o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Também em 1937 criou-se o Decreto-Lei nº 25 (de 

30 de novembro de 1937), que regulamentava as atividades do SPHAN. Nesse mesmo ano, 

Vargas outorgou nova constituição e inseriu no artigo 134, vigorosa disposição em defesa do 

Patrimônio Nacional. Nesse período, nenhum tombamento modernista foi realizado. Cabe 

salientar, no entanto, que embora criado em plena ditadura varguista, o SPHAN gozava de 

plena liberdade de atuação, sendo seus quadros preenchidos por nomes expressivos da 

vanguarda artística nacional, o que por si só já constituía um diferencial. Nos demais órgãos 

governamentais o mesmo não se verificava, e a intervenção presidencial se fazia de modo 

mais contundente. 

 Em 1946 terminou o Estado Novo e outra constituição foi promulgada. Assumiu Eurico 

Gaspar Dutra, sendo o período marcado pela abertura política. Ainda neste ano, o SPHAN 

teve o seu nome alterado para DPHAN (Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional), pelo Decreto-lei n º 8.534, de 02 de janeiro de 1946.  

No ano de 1960 a produção modernista chegou ao seu ápice, com a construção de Brasília. 

Alguns exemplares já vinham sendo objeto de análise para tombamento desde a década de 

1940. No dia 1 º de abril de 1964 ocorreu o Golpe Militar e, no mesmo ano, o governador do 

estado da Guanabara119, Carlos Lacerda, solicitou o tombamento do Parque do Flamengo no 

dia 27 de outubro.  

                                                
119 O estado da Guanabara foi como ficou conhecida a área do município do Rio de Janeiro, a partir da mudança 
da capital federal para a recém-inaugurada Brasília, fato que ensejou a divisão do antigo distrito federal em dois 
blocos, com administrações distintas. Após a criação do estado da Guanabara, o restante do território fluminense 
tornou-se o estado do Rio de Janeiro, por excelência, criando-se, dessa forma, dois entes federativos. No ano de 
1975 os dois estados foram fundidos novamente, transformando-se no atual estado do Rio de Janeiro. 
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Entre 1966 e 1967, a UNESCO foi solicitada pela primeira vez para realizar consultoria 

internacional acerca do turismo cultural. A medida visava uma cooperação entre a DPHAN e 

o referido organismo, no sentido do aprendizado da conciliação de valores tradicionais com a 

questão do desenvolvimento econômico. 

Em 1967 terminou a gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade, a chamada “fase 

heróica”. A classificação deve-se ao modo como o homem que dirigiu a instituição em seus 

primeiros 30 anos, priorizou os tombamentos mais urgentes, dando ênfase aos bens isolados, 

em um período onde “tudo” ainda estava por ser feito. Pela materialidade e fácil identificação 

de atributos, os bens de pedra-e-cal tornaram-se os principais alvos de sua política de 

salvamento. No mesmo ano assume Renato Soeiro, que ampliou o leque de bens tombados 

para a modalidade de preservação dos conjuntos, a essa altura fragilizados pelo aumento da 

especulação imobiliária, alavancada pelo surto desenvolvimentista conhecido como “milagre 

econômico”, que havia sido desencadeado após o golpe militar de 1964.  

Em 1970 o DPHAN foi transformado em IPHAN, pelo artigo 14 do Decreto n º 66.967, de 

27 de julho de 1970, e no ano de 1975 os tombamentos e cancelamentos dos mesmos 

passaram a se tornar dependentes de homologação do Ministro da Educação e Cultura pela 

Lei n º 6.292, de 15 de dezembro de 1975, e não mais apenas pelas decisões proferidas pelo 

colegiado conhecido como Conselho Consultivo, presente na história do órgão desde a sua 

criação. Tal medida transferia o caráter horizontal da tomada das decisões para modelo 

sutilmente mais concentrador. 

Em 1979 terminou a gestão de Renato Soeiro e a nomenclatura IPHAN foi extinta. Nasceu 

a Secretaria do Patrimônio Histórico Nacional (SPHAN), órgão deliberativo, e a Fundação 

Nacional Pró-Memória (FNPM), órgão executivo, sob a presidência de Aloísio Magalhães, 

cuja gestão foi de 1979 a 1982. Em sua administração, nenhum tombamento modernista 

ocorreu. Depois da figura de Rodrigo Melo Franco de Andrade, Aloísio Magalhães foi a 

personalidade mais emblemática a dirigir a instituição. Se o fundador da mesma notabilizou-

se pela heróica atitude de resgate do patrimônio material, via de regra filiado à herança das 

elites historicamente estabelecidas, Magalhães inaugurou nova abordagem, dando ênfase ao 

patrimônio imaterial, aqui entendido como as emanações culturais espontâneas de estratos 

sociais à margem do considerado segmento erudito. Aloísio Magalhães ainda tentou articular 
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a questão da produção artesanal à economia de mercado, afim de que alguns saberes e fazeres 

populares pudessem ser convertidos em fonte de renda para seus promotores120. 

Em 1986 entrou em vigor a portaria 11, de 11 de setembro, que dentre outras coisas 

preconizava a realização de estudo mais aprofundado do bem, visando à maior depuração das 

excepcionalidades que justificariam ou não o tombamento, antes de submeter a proposta à 

apreciação do Conselho Consultivo. Essa portaria teve grande impacto sobre o andamento dos 

processos de tombamento, exigindo maior dispêndio de tempo para a tramitação dos mesmos. 

Como expressão quantitativa dos seus efeitos, tem-se que antes da portaria, 13 bens 

modernistas foram inscritos nos livros do tombo, em caráter definitivo. Após a 

implementação da nova legislação, esse montante caiu para apenas cinco121. 

Em 1990 a SPHAN e a FNPM foram extintas para darem lugar ao Instituto Brasileiro do 

Patrimônio Cultural (IBPC). O Conselho Consultivo foi dissolvido. Esses eventos, ocorridos 

na gestão do presidente Fernando Collor de Melo, constituíram duro golpe na autonomia da 

instituição, fato que não encontrou precedentes nem mesmo no período Vargas ou nos 

governos militares. 

Em 1994 a SPHAN passou a denominar-se IPHAN novamente, através da medida 

provisória n º 752, de 06 de dezembro, e desde então é a nomenclatura que figura até os dias 

atuais, tendo sido o Conselho Consultivo reconduzido às suas funções também no referido 

ano. 

 

 

Fig. 93. As diversas nomenclaturas desde a criação da instituição. Fonte: IPHAN - Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. Cadernos de Estudos do PEP. Cronologia e Bibliografia das Práticas de 
Preservação. Rio de Janeiro: MinC -   IPHAN, 2006. Cronologia das siglas do IPHAN. 2010. Tabela. 

 

 
                                                
120 A esse respeito, consultar a publicação: MAGALHÃES, Aloísio. E triunfo? A questão dos bens culturais 
no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 1997.  
121Desconsiderando-se os 26 tombamentos de obras modernistas ocorridos entre 2007 e 2010, em caráter 
provisório. Desse total, 24 obras só do arquiteto Oscar Niemeyer (23 em Brasília e uma no Rio de Janeiro), 
analisadas em um mesmo processo (processo n º 1550-T-07). 
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2.3 Os tombamentos da produção modernista em números 

 

 

Conforme visto no tópico anterior, as legislações e momentos políticos que permearam a 

evolução do IPHAN exerceram influência sobre o enfoque e os critérios adotados na abertura 

e condução dos processos de tombamento federais incidentes sobre a produção da arquitetura 

modernista no país. Não obstante, outros fatores também concorreram para a escolha dos 

bens, por assim dizer, dignos de serem preservados, e durante a fase de pesquisa, buscou-se 

reunir e cruzar as informações encontradas nos processos de tombamento instaurados pelo 

IPHAN, com aquelas fornecidas pelo Guia de Bens Móveis e Imóveis Inscritos nos Livros do 

Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 1938 – 2009, compêndio 

virtual disponibilizado no sítio eletrônico da própria instituição122. Por se tratar de registro 

oficial dos tombamentos realizados, seu emprego conjugado com as informações obtidas 

diretamente de fontes primárias (os processos de tombamento) acabou por gerar gráficos que 

trazem alguma luz sobre as circunstâncias em que foram instaurados os processos de 

tombamento da arquitetura modernista até então conduzidos pelo IPHAN, em seus diversos 

períodos e regionalmente, com ênfase nos processos cujas obras encontram-se no Rio de 

Janeiro, objeto deste trabalho.  

No gráfico 01, tem-se uma comparação entre o universo de tombamentos realizados pelo 

IPHAN (incluindo bens móveis e imóveis), de forma genérica, com o montante de obras 

modernistas tombadas em toda a extensão do território nacional123. O recorte “1938 a 2009” 

                                                
122 LIMA, Francisca Helena Barbosa; MELHEM, Mônica Muniz; POPE, Zulmira Canário (org.). Bens móveis e 
imóveis inscritos nos Livros do Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 1938-2009. 5 ª 
ed. rev. e atualiz. [Versão Preliminar]. Rio de Janeiro: IPHAN/COPEDOC, 2009. Disponível em: < 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=13928&retorno=paginaIphan>. Acesso em: 21 ago. 
2012. 
123 No intervalo entre 1938 e 2009, têm-se os seguintes bens tombados: a Igreja da Pampulha (MG), inscrita em 
1947; o Edifício do MESP (RJ), inscrito em 1948; a Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro (RJ), inscrita em 
1957; o Palácio do Catetinho (DF), inscrito em 1959; a Catedral de Brasília (DF), inscrita em 1967; o Parque do 
Flamengo (RJ), inscrito em 1965; a Chácara do Céu (RJ), inscrita em 1974; a ABI (RJ), inscrita em 1984; o 
Hotel do Parque São Clemente (RJ), inscrito em 1985; o Conjunto Residencial Parque Guinle (RJ), inscrito em 
1986; a Casa de Warchavchik da Rua Santa Cruz (SP), inscrita em 1986; a Casa de Warchavchik da Rua Bahia 
(SP), inscrita em 1986; a Casa de Warchavchik da Rua Itápolis (SP), inscrita em 1986; o Pavilhão Luiz Nunes 
(PE), inscrito em 1998; o Plano Piloto de Brasília (DF), inscrito em 1990; o Conjunto Arquitetônico e 
Paisagístico da Pampulha (MG), inscrito em 1997; o Conjunto Histórico, Arquitetônico e Paisagístico de 
Cataguases (MG), inscrito em 2003; o Marco Comemorativo de Juiz de Fora (MG), inscrito em 2001; a Casa das 
Canoas (RJ), inscrita em 2007; e 23 obras do arquiteto Oscar Niemeyer (DF), inscritas em 2007. No total, 42 
bens tombados até 2009. Registre-se que no ano de 2010 houve o tombamento da Vila Serra Navio, no estado do 
Amapá, e do Monumento aos Pracinhas, no Rio de Janeiro, que não serão contabilizados. 
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justifica-se pelo alcance do guia de bens tombados, instrumento de comparação utilizado no 

cotejamento dos dados. 

 

 

Fig. 94. Gráfico 01. Fonte: LIMA, Francisca Helena Barbosa; MELHEM, Mônica 
Muniz; POPE, Zulmira Canário (org.). Bens móveis e imóveis inscritos nos Livros 
do Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 1938-2009. 5 ª 
ed. rev. e atualiz. [Versão Preliminar]. Comparativo entre os tombamentos de bens 
modernistas e os de outra natureza no IPHAN. 2010. Gráfico. 

 

 No âmbito dos bens modernistas já tombados ou em análise, procedeu-se a estudos 

diretamente nos processos instaurados pelo IPHAN, da criação da instituição, em 1937, até 

2010, ano de ocorrência dos últimos tombamentos de obras daquele acervo (gráfico 02). Esse 

recorte temporal será o considerado nos gráficos, daqui por diante. Adotando-se o critério do 

tombamento definitivo, em que após a homologação do Ministro da Cultura (conforme o 

previsto na pela Lei n º 6.292, de 15 de dezembro de 1975) o ato configura-se como 

aperfeiçoado, ao longo da história da instituição apenas 18 processos foram concluídos com 

os bens tombados. Dos cinco processos atualmente em análise124, três têm como objeto obras 

                                                
124 Os processos incidentes sobre a produção arquitetônica modernista atualmente em análise deveriam ser 7: 1) 
o da Sede da Obra do Berço (RJ), aberto em 1986; 2) o do Edifício do IRB (RJ), aberto em 1990; 3) o do 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (o “Pedregulho”, também no Rio), aberto em 1997; 4) o das 
Obras do arquiteto Oscar Niemeyer no Parque do Ibirapuera (SP), aberto em 1998; 5) o das Obras de Oscar 
Niemeyer em São José dos Campos (SP), aberto em 1999; 6) o do MAC (RJ), em 2002; e 7) o do Conjunto das 
Obras de Niemeyer (RJ, SP, PR, GO, RN), aberto em 2007. No entanto, o Conjunto de edificações do Ibirapuera, 
em São Paulo, e o MAC, no Rio de Janeiro, foram arrolados no processo 1550-T-07, que abrange o conjunto das 
obras do arquiteto Oscar Niemeyer. O processo das obras do referido arquiteto em São José dos Campos, em São 
Paulo, continua a correr em separado e encontra-se não concluso. Após essas “fusões”, os processos em análise 
perfazem um total de cinco. 
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do arquiteto Oscar Niemeyer. Um deles chama a atenção: o de número 1550-T-07. Esse 

processo compreende bens do referido arquiteto em todo o território nacional. Seu escopo 

tenta contemplar a lista elaborada pelo próprio Niemeyer, contendo as obras que gostaria de 

ver tombadas. Desse rol, a Casa das Canoas, no Rio de Janeiro, e 23 obras em Brasília (todas 

as 21 que Niemeyer indicou, excluindo-se a Catedral de Brasília, que já havia sido tombada e 

o Memorial Israel Pinheiro e acrescentando-se o edifício do Touring Club do Brasil e o 

Espaço Lucio Costa à lista), já foram tombadas.  Restam ainda quatro obras no Rio de Janeiro 

(sendo que uma delas, o “Caminho Niemeyer”, em Niterói, é um conjunto composto por 

vários edifícios), mais o MAC, no qual o processo individual foi juntado ao 1550-T-07; três 

em São Paulo (o conjunto das edificações do Ibirapuera também foi anexado ao novo 

processo); uma no Paraná; uma em Goiás e uma no Rio Grande do Norte, que permanecem 

em análise pelo IPHAN, contabilizando 11 obras. 

 Cabe salientar que nesse mesmo processo, o 1550-T-07, aberto em 2007, o número de bens 

tombados em caráter provisório supera o número de bens tombados em caráter definitivo em 

toda a trajetória do IPHAN, totalizando 23 obras tombadas provisoriamente, contra 18 em 

caráter definitivo, inscritos desde a criação da instituição, de 1937 (ver gráfico 03), até o ano 

de 2001 (culminando com o tombamento do Marco Comemorativo de Juiz de Fora). Para se 

ter uma ideia desses números, antes da Portaria 11 de 1986, houve 13 obras beneficiadas com 

o instituto, e após a mesma esse índice caiu para cinco bens tombados, como citado 

anteriormente. Portanto, o processo do conjunto da obra de Niemeyer, com 23 bens inscritos 

provisoriamente no Distrito Federal e a Casa das Canoas no Rio de Janeiro, inaugura nova 

fase na instituição. 
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Fig. 95. Gráfico 02. Fonte: dados extraídos dos processos de tombamento de obras 
modernistas, em pesquisas realizadas no Arquivo Central do IPHAN, Seção RJ 
(ACI/ RJ) e de informações colhidas diretamente de técnicos da SE/ RJ. Processos 
relativos ao acervo arquitetônico modernista no IPHAN. 2010. Gráfico. 
 

 

 

Fig. 96. Gráfico 03. Fonte: dados extraídos dos processos de tombamento de obras 
modernistas, em pesquisas realizadas no Arquivo Central do IPHAN, Seção RJ e de 
informações colhidas diretamente de técnicos da SE/ RJ. Tombamentos de bens 
imóveis modernistas em diversas fases do IPHAN. 2010. Gráfico. 
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Fig. 97. Gráfico 04. Fonte: dados extraídos dos processos de tombamento de obras 
modernistas, em pesquisas realizadas no Arquivo Central do IPHAN, Seção RJ e de 
informações colhidas diretamente de técnicos da SE/ RJ. Tombamentos provisórios 
e definitivos de bens imóveis modernistas no IPHAN. 2010. Gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Com o gráfico 05 percebe-se que, em se tratando de tombamentos definitivos, o Rio de 

Janeiro manteve-se na dianteira sobre os demais estados da federação, fato que talvez se 

explique pela vanguarda do movimento modernista na cidade e pelo prestígio alcançado nos 

tempos em que foi a capital da república. Os bens tombados no estado são os seguintes: o 

Edifício Gustavo Capanema, antigo MESP (1948), a Estação de Hidroaviões (1957), o Parque 

do Flamengo (1965), a Chácara do Céu (1974), a Sede da ABI (1984), o Hotel do Parque São 

Clemente (1985), o Conjunto Residencial do Parque Guinle (1986), a Casa das Canoas (2007) 

e o Monumento aos Pracinhas (2010), esses dois últimos em caráter provisório. Essa 

hegemonia só viria a ser quebrada com o processo 1550-T-07, de 2007, subvertendo-se a 

ordem até então estabelecida em favor de Brasília (ver gráfico 06).  

 

 



99 
 

 
 

 

Fig. 98. Gráfico 05. Fonte: dados extraídos dos processos de tombamento de obras 
modernistas, em pesquisas realizadas no Arquivo Central do IPHAN, Seção RJ e de 
informações colhidas diretamente de técnicos da SE/ RJ. Tombamentos definitivos 
de bens imóveis modernistas no IPHAN, por estado. 2010. Gráfico. 
 
 

 

Fig. 99. Gráfico 06. Fonte: dados extraídos dos processos de tombamento de obras 
modernistas, em pesquisas realizadas no Arquivo Central do IPHAN, Seção RJ e de 
informações colhidas diretamente de técnicos da SE/ RJ. Tombamentos provisórios 
de bens imóveis modernistas no IPHAN, por estado. 2010. Gráfico. 
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 Ainda em relação ao Rio, curioso notar que mais da metade dos bens modernistas 

tombados no estado (considerando-se os tombamentos definitivos e provisórios) encontra-se 

inscrita em um raio de pouco mais de 1Km de distância, e quase todos na região central da 

cidade125.  

 

Fig. 100. Concentração de bens modernistas tombados na região central do Rio de 
Janeiro. Dos nove bens modernistas tombados pelo IPHAN no Rio de Janeiro (incluindo-
se os tombamentos provisórios), seis concentram-se em um raio de apenas 1Km, no Centro 
da cidade. Fonte: dados extraídos dos processos de tombamento de obras modernistas, em 
pesquisas realizadas no Arquivo Central do IPHAN, Seção RJ. Análise sobre imagem do 
Google Earth126. Bens modernistas tombados pelo IPHAN no Centro do Rio. 2010.  

 
 

 No quesito autoral, os arquitetos cariocas também dominam o cenário, destacando-se 

Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy e os irmãos Roberto (ver gráficos 07 e 

08). São Paulo vem representado pro Gregori Warchavchik127. 

                                                
125 O Palácio Capanema e a ABI estão a menos de 100m de distância. Os dois edifícios distam do Parque do 
Flamengo não mais do que 500m e até o Monumento aos Pracinhas ou à Estação de Hidroaviões contabiliza-se, 
quase que equidistantemente, 800m. O Museu da Chácara do Céu, em Santa Teresa é o mais afastado dos bens, 
ficando a pouco mais de 2Km da Estação de Hidroaviões, se considerar-se os dois imóveis situados nos extremos 
do supracitado raio. 
126 Google Earth, banco de imagens de 2009. Acesso em: 22 out. 2012.. 
127 Para o gráfico 07, das obras modernistas tombadas em toda a trajetória do IPHAN (provisória e 
definitivamente), por autor, tem-se: Oscar Niemeyer: Igreja da Pampulha (Igreja de São Francisco de Assis), 
Ministério da Educação e Saúde (MESP), Palácio do Catetinho, Catedral Metropolitana de Brasília, Conjunto 
Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, Centro Histórico do Município de Cataguases, Casa das Canoas, 
Palácio da Alvorada (Conjunto Arquitetônico, incluindo Capela e demais edificações), Capela Nossa Senhora de 

1 km 
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 Dentre os livros do tombo mais empregados para as inscrições, destaca-se o Livro do 

Tombo das Belas Artes, em que figura a maioria dos bens modernistas inscritos (vide gráfico 

09). 

 

 

 
 

 

Fig. 101. Gráfico 07. Fonte: dados extraídos dos processos de tombamento de obras 
modernistas, em pesquisas realizadas no Arquivo Central do IPHAN, Seção RJ e de 
informações colhidas diretamente de técnicos da SE/ RJ. Tombamentos de bens 
imóveis modernistas no IPHAN, por autor. 2010. Gráfico. 

 

                                                                                                                                                   
Fátima, Praça dos Três Poderes, Congresso Nacional e Anexo, Museu da Fundação de Brasília, Palácio do 
Planalto, Supremo Tribunal Federal, Casa de Chá, Pombal, Espaço Lúcio Costa, Ministérios e anexos, Palácio da 
Justiça, Palácio do Itamaraty e anexos, Panteão da Liberdade e da Democracia Tancredo Neves, Teatro Nacional 
Cláudio Santoro, Quartel General do Exército, Residência do Vice-Presidente da República (Palácio do Jaburu), 
Memorial JK, Memorial dos Povos Indígenas, Conjunto Cultural da Funarte, Espaço Oscar Niemeyer, Conjunto 
Cultural Sul (Museu e Biblioteca, incluindo os espaços entre os edifícios), Prédio do Touring Club do Brasil 
(30); Lucio Costa: Ministério da Educação e Saúde (MESP), Hotel Park São Clemente, Conjunto Residencial do 
Parque Guinle, Plano Piloto de Brasília (4); Affonso Eduardo Reidy: Ministério da Educação e Saúde (MESP), 
Parque do Flamengo (2); Irmãos Roberto: ABI, Centro Histórico do Município de Cataguases (2); Gregori 
Warchavchik: Casa da Rua Santa Cruz, Casa da Rua Bahia, Casa da Rua Itápolis (3); Outros: Antiga Estação 
de Hidroaviões do Rio de Janeiro, Museu da Chácara do Céu, Pavilhão Luiz Nunes, Marco Comemorativo do 
Centenário de Juiz de Fora, Vila Serra do Navio, Monumento aos Pracinhas (6). 
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Fig. 102. Gráfico 08. Fonte: dados extraídos dos processos de tombamento de 
obras modernistas, em pesquisas realizadas no Arquivo Central do IPHAN, 
Seção RJ e de informações colhidas diretamente de técnicos da SE/ RJ. Bens 
imóveis modernistas em análise para tombamento no IPHAN, por autor128. 2010. 
Gráfico. 

 
Fig. 103. Gráfico 09. Fonte: dados extraídos dos processos de tombamento de 
obras modernistas, em pesquisas realizadas no Arquivo Central do IPHAN, 
Seção RJ e de informações colhidas diretamente de técnicos da SE/ RJ. 
Distribuição dos tombamentos de bens imóveis modernistas no IPHAN, nos 
livros do tombo. 2010. Gráfico. 

 

                                                
128 Oscar Niemeyer: Obra do Berço, Conjunto de Edificações em Ibirapuera (Auditório e Palácio das Artes – 
Oca), Conjunto de Edificações em São José dos Campos, e a coletânea em análise, sob o título Obras de 
Niemeyer pelo Brasil, composta por: MAC , Sambódromo, Monumento IX de Novembro, Caminho Niemeyer, 
Centro Cultural Duque de Caxias, Edifício Copan, Memorial da América Latina, Museu do Paraná, Centro 
Cultural Oscar Niemeyer, Torre no Parque de Natal (13); Affonso Eduardo Reidy: Conjunto Arquitetônico do 
Pedregulho (1); Irmãos Roberto: IRB (1); Outros: (0). 
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2.4 Três tombamentos emblemáticos fora do Rio de Janeiro 

 

 

Antes de analisar as motivações dos tombamentos da arquitetura modernista no Rio de 

Janeiro, caberia destacar outros 3 processos de tombamento peculiares, fora do estado, por se 

tratarem de situações em que variantes pouco usuais interferiram nas justificativas para a 

salvaguarda dos bens em questão.  

No primeiro deles, a “Casa Modernista”, projeto do arquiteto ucraniano Gregori 

Warchavchik, no bairro de Vila Mariana, em São Paulo, a mobilização popular pela primeira 

vez foi determinante para o resultado alcançado. 

No segundo processo de tombamento, cujo objeto era o antigo Pavilhão de Verificação de 

Óbitos da Escola de Medicina do Recife, projetado pelo arquiteto Luiz Nunes, em 

Pernambuco, os efeitos da Portaria 11, de 1986, fizeram-se sentir nos critérios utilizados para 

o embasamento da proposta. Tombamentos realizados ex-officio, sem passar por votação, 

como o do edifício do MESP (1948), ou atendendo ao pedido do então presidente Juscelino 

Kubitschek, como no caso do Palácio do Catetinho (1959), em Brasília, revelam algumas das 

condições em que algumas das obras modernistas foram tombadas, antes da vigência da 

legislação. Isso demonstra amadurecimento dos mecanismos institucionais utilizados para a 

condução dos processos de tombamento, levando-se a decisões mais criteriosas e técnicas, 

contribuindo para o aumento e sedimentação da credibilidade do órgão federal de preservação 

do Patrimônio. Por outro lado, há de se observar, que os tombamentos iniciais encontravam-se 

envoltos em uma conjuntura de “emergências”, onde muita das vezes o bem se encontrava em 

risco iminente de desaparecimento, além da já citada consolidação das práticas 

preservacionistas, ainda em fase de construção.  

Por fim, no processo de tombamento do Centro Histórico do Município de Cataguases, em 

Minas Gerais, comportando obras modernistas de diversos profissionais de renome nacional, 

observa-se a ativa participação da sociedade civil, através do cidadão comum ou de 

instituições locais, em um esforço conjunto para evitar a descaracterização de exemplares 

modernistas espalhados no centro histórico da cidade, também permeado por edifícios 

tipologicamente mais antigos. Curioso é destacar que, neste caso em específico, vernáculo e 

vanguarda convivem em perfeita harmonia e contam com a indiscriminada adesão dos 

moradores, que se identificam com esse amálgama de heterogêneas tendências. 
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2.4.1 A Casa Modernista de Warchavchik da Rua Santa Cruz, em São Paulo (1986)129  

 

 

 Na primeira metade da década de 1980, a “Casa Modernista” da Rua Santa Cruz, projeto 

de 1927 de Gregori Warchavchik, encontrava-se na iminência de demolição. O estopim foi à 

venda do imóvel, detentor de vasto “bosque”130, parte integrante do seu terreno (que ocupa 

mais da metade do quarteirão onde está localizado, com 12.800m²), para a construtora 

“Carmel – OGL”, que visava à construção de um empreendimento no local, o “Pallais 

Versaille”, de quatro edifícios de 13 andares, com apartamentos de quatro quartos, piscina, 

playground e garagem131, transação viabilizada por um dos herdeiros de Gregori 

Warchavchik. A realização da obra teria como conseqüências a demolição da casa e o 

arrasamento do bosque, uma das últimas áreas verdes da região. Inconformados com a 

medida, alguns moradores se mobilizaram pressionando o poder público, que se viu obrigado 

a dirimir o impasse. Já com o apoio de intelectuais que aderiram à causa, chegaram, inclusive, 

a criar um movimento pró-conservação da casa modernista e da área verde132. Há de se 

registrar, no entanto, que para a população o que estava em jogo era o risco de 

desaparecimento de um espaço arborizado importante para a localidade. A casa em si 

encontrava-se abandonada desde a década de 1970 e não oferecia maiores atrativos para os 

habitantes da região. 

 Em 03 de janeiro de 1984 Irapoan Cavalcanti de Lyra, Subsecretário do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, recebeu um telegrama de Antônio Luiz Dias de Andrade, 

Diretor da 9 ª Regional (SP) da SPHAN133, comunicando a suspensão às ameaças que vinha 

sofrendo a casa da Rua Santa Cruz com a abertura do processo de tombamento134 pelo 

                                                
129Endereço da Casa Modernista, hoje museu: Rua Santa Cruz (antiga Rua Boa Vista do Ipiranga), n º 325, 
fundos com a Rua Dr. Thyrso Martins (antiga Rua Floresta), Vila Mariana, São Paulo, SP. Nesse e nos próximo 
dois tópicos (sobre o Pavilhão Luiz Nunes e sobre o Centro Histórico do Município de Cataguases), as datas 
entre parênteses representam o ano de tombamento do bem. 
130A obra iria retirar a plantação de eucaliptos que a paisagista Mina Klabim, esposa de Warchavchik, fez em 
1936 para resguardar a privacidade do casal de origem judaica, uma vez que simpatizantes do fascismo dirigiam 
o Hospital Santa Cruz, edifício vizinho à residência. SCIFONI, Simone. Informação gentilmente cedida pela 
geógrafa da USP, parte integrante dos manuscritos de sua pesquisa. Out. 2010.  
131Reportagem da “Folha de São Paulo”, de 25/12/1983, sob o título “Demolição ameaça casa histórica” e do dia 
28/12/1983, sob o título “Casa modernista ameaçada de demolição deverá ser tombada”. Processo de 
tombamento n º 1121-T-84 folhas 27 e 28, Arquivo Central do IPHAN, Seção RJ (ACI/ RJ). 
132Criado em janeiro de 1984, segundo ofício emitido pela Comissão Pró-preservação do Parque Modernista, no 
dia 27 de julho de 1984, para a FNPM. Processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 71, ACI/ RJ. 
133 Atual Superintendência do IPHAN em São Paulo. 
134 “Em 27 de dezembro de 1983 foi aberto o pedido de tombamento, protegendo a casa e o terreno. Foi 
determinado pelo presidente Antonio Augusto Arantes e depois homologado pelos conselheiros. Na época era 
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Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 

(CONDEPHAAT), de esfera estadual (SP). 

 Em 09 de janeiro de 1984 Irapoan Cavalcanti recebeu outro telegrama135 de Antônio Luiz 

Dias, comunicando que o processo de tombamento havia sido referendado no dia 05 de 

janeiro daquele ano pelo CONDEPHAAT, tendo o conselho do órgão deliberado pela 

vinculação da preservação do imóvel à aprovação do projeto de construção dos edifícios de 

apartamentos, acreditando na possibilidade de conciliação entre os interesses da construtora e 

a preservação do imóvel, sob a alegação de que ambas as propostas eram compatíveis 

segundo havia sido demonstrado (apesar do conteúdo do telegrama dar a entender que a casa 

seria mantida, mas o bosque posto abaixo136). Antônio Luiz Dias terminou dizendo que a casa 

encontrava-se sob a “vigilância permanente” da Secretaria da Segurança Pública. Curioso é 

que em declaração ao jornal Folha de São Paulo, do dia 28 de dezembro de 1983 (no dia 

seguinte à abertura do processo de tombamento), o presidente do CONDEPHAAT, Antônio 

Augusto Arantes Neto, falando sobre as notificações de tombamento já emitidas na véspera, 

disse que a medida foi tomada “para que não haja nenhuma alteração do imóvel e do parque 

(grifo meu)”137. A mesma reportagem, inclusive, destacava: “A medida (referindo-se à 

abertura do processo de tombamento), abrange também a área verde de 12,5 mil metros 

quadrados que rodeia o imóvel...”. 

 Na resolução n º 29 de 20 de outubro de 1984, o Secretário de Cultura do Estado de São 

Paulo, Jorge da Cunha Lima, resolveu que ficariam tombadas a residência, o jardim da casa e 

o bosque adjacente, como bem cultural de interesse histórico-arquitetônico, autorizando o 

Condephaat a inscrevê-lo no Livro do Tombo138. 

 O Tombamento pela SPHAN é solicitado por Antônio Luiz Dias de Andrade e dirigido a 

Irapoan Cavalcanti de Lyra, em ofício datado de 20 de junho de 1984. Em sua petição, 

Antônio Luiz Dias citou não apenas a casa, mas incluiu “suas áreas ajardinadas”139, 

reportando-se aos “coletivos anseios de setores da população da cidade de São Paulo”. O 

Diretor da 9 ª Regional ainda solicitou, no mesmo documento, a inclusão das casas da Rua 

Itápolis e da Rua Bahia, no intuito de abarcar o conjunto da produção do arquiteto. Quanto à 

                                                                                                                                                   
Secretário da Cultura o João Pacheco e Chaves”. SCIFONI, Simone. Informação gentilmente cedida pela 
geógrafa da USP, parte integrante dos manuscritos de sua pesquisa. Out. 2010.  
135 Ofício em anexo, no final desse tópico. 
136 Telegrama em anexo, no final desse tópico. 
137 Reportagem da “Folha de São Paulo”, de 28/12/1983, sob o título “Casa modernista ameaçada de demolição 
deverá ser tombada”. Processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 28, ACI/ RJ.  
138Processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 100, ACI/ RJ. 
139Processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 100, ACI/ RJ. 
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casa da Rua Santa Cruz, referiu-se como “obra pioneira”, embasando-se na opinião de Lúcio 

Costa (para conceder “peso” ao intento). O arquiteto Luiz Fernando Franco, da Diretoria de 

Tombamento e Conservação (DTC), SPHAN, propôs o tombamento das casas da Rua Santa 

Cruz, Itápolis e Bahia, “enquanto monumentos das belas artes [...]”140, em seu parecer datado 

de 27 de dezembro de 1984. 

 Em 10 de maio de 1985, a DTC, na figura de Augusto C. da Silva Teles, posicionou-se a 

favor do tombamento das três casas de Warchavchik. No dia 24 de maio de 1985, o 

Subsecretário Irapoan Cavalcanti manda expedir as notificações de tombamento. 

 Os proprietários do imóvel da Rua Santa Cruz na época eram, Anna Sonia Klabin 

Warchavchik Rotemberg e Mauris Ilia Klabin Warchavchik (filho de Warchavchik). Mauris 

propõe impugnação ao tombamento federal alegando que o Estado de São Paulo já o havia 

feito, pois na sua errônea interpretação da constituição, entendia que a superposição de 

tombamentos feria a letra do artigo 180 da lei e, portanto, configurava-se como ato 

conflitante. 

 Em 13 de janeiro de 1986, o Conselho Consultivo se reuniu, tendo Eduardo Kneese de 

Mello como relator do processo e Ângelo Oswaldo de Araújo Santos como secretário (cargo 

equivalente ao de “presidente”, que se justificava pela transformação do “IPHAN”, instituto, 

em “SPHAN”, secretaria). À época a SPHAN, por configurar-se como uma “secretaria”, era 

regida por um “secretário”, e não por um “presidente”. A seguir, os principais pontos 

discutidos durante a reunião do conselho. 

 O conselheiro Américo Lacombe manifestou sua “estranheza”141 ao tomar ciência de que 

três edifícios de um mesmo arquiteto seriam submetidos à votação naquela reunião. Ao citar o 

arquiteto Virzi, cuja obra mais significativa foi eleita para tombamento sintetizando o 

conjunto das outras, Lacombe mostrou-se hesitante frente à proposição simultânea das casas 

de Warchavchik. Após o relato inicial apresentado por Eduardo Kneese sobre a casa da Rua 

Santa Cruz, o presidente142 pediu que ele falasse das outras duas obras de Warchavchik e que 

ao término discorresse sobre a questão dos tombamentos simultâneos questionados pelo 

conselheiro Américo Lacombe no início da reunião. Em resposta à objeção de Lacombe, 

Eduardo disse que “cada uma das casas tem características especiais e retrata as pregações de 

Warchavchik...”143. 

                                                
140Processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 81, ACI/ RJ. 
141Palavras do próprio. Processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 108, ACI/ RJ. 
142Embora a SPHAN configurar-se em uma secretaria, à época, na ata do Conselho Consultivo observa-se que os 
conselheiros reportavam-se ao seu chefe como “presidente”, e não como “secretário”. 
143Processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 109, ACI/ RJ. 
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 A arquiteta Dora Alcântara (Coordenadora do Setor de Tombamento da DTC), chamada a 

opinar, defendeu o caráter complementar representado por cada uma das três obras. O 

arquiteto Augusto Carlos da Silva Telles (Diretor da DTC da SPHAN), lembrou que a casa da 

Rua Itápolis “abrigou, no início da década de 30, com enorme sucesso, uma exposição da casa 

modernista...”144, a que Eduardo Kneese acrescentou que era desejo de Warchavchik 

transformá-la em museu de arquitetura. 

 “O Conselheiro Francisco Iglesias, em apoio à ressalva do Conselheiro Américo Lacombe, 

informou que a política de tombamento sucessivo de bens estava gerando hostilidade à 

SPHAN, em Ouro Preto e em Belo Horizonte, razão pela qual opinava pela exclusão da casa 

da Rua Bahia”145. 

 Eduardo Kneese disse que entendia a posição dos colegas, mas lembrou que voltar atrás 

seria problemático uma vez que os proprietários das casas de Warchavchik já haviam 

concordado com os tombamentos, por ocasião das notificações. 

 “O Conselheiro Max Augusto Guedes argumentou que a notificação não pressupunha 

compromisso do Conselho com o tombamento”146. 

 O arquiteto Augusto Carlos da Silva Telles, a respeito das diversas indagações suscitadas, 

diz que a solicitação de tombamento partiu do diretor (Antônio Luiz Dias de Andrade) da 9 ª 

Regional (SP) e que nos caso das residências da Rua Bahia e Itápolis não houve nenhuma 

impugnação. Quanto à casa da Rua Santa Cruz, a impugnação apenas questionava a 

necessidade do tombamento federal em adição ao estadual, argumento rechaçado pela 

Assessoria Jurídica da SPHAN. 

 O conselheiro José Mindlin enfatizou a necessidade de cautela na proposição de 

tombamentos, preocupado com a compensação ao proprietário, que a partir do ato teria seu 

imóvel desvalorizado no mercado. Defendeu os tombamentos das casas da Rua Santa Cruz e 

Itápolis, tão somente, e propôs o estudo de uma nova legislação para ressarcimento aos 

proprietários ou desapropriação, em certos casos. 

 Como esclarecimento aos presentes, o secretário enfatizou que a notificação visava à 

preservação da bem enquanto se decidia pela aplicabilidade ou não do tombamento e que, 

portanto, o simples fato de notificar não implicava em tombar. 

 Dora Alcântara falou do grande número de pedidos de tombamento encaminhados à 

SPHAN e que os mesmos passavam por criteriosa seleção antes de serem encaminhados ao 

                                                
144Processo de tombamento n º 1121-T-84, folhas 109 e 110, ACI/ RJ.  
145Processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 109, ACI/ RJ. 
146Processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 110, ACI/ RJ. 
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Conselho. O secretário complementou dizendo que em 49 anos de existência da SPHAN 

haviam sido instaurados 1.154 processos de tombamento, não configurando um número 

excessivo, em sua opinião. 

 O conselheiro Gilberto Velho ponderou que não é o número de tombamentos que está 

aumentando, e sim o noticiamento dos mesmos pelos meios de comunicação. O secretário 

terminou dizendo que, no caso da residência da Rua Santa Cruz, tratava-se de uma ratificação 

do tombamento do CONDEPHAAT e nas demais, contar-se com a anuência dos seus 

proprietários. 

 Depois de colocado em votação, o tombamento (compulsório, neste caso, pela impugnação 

impetrada por um dos proprietários) foi aprovado por unanimidade147.  

 Outras questões ainda foram levantadas sobre o prejuízo econômico com o qual arcaria o 

proprietário após ter um imóvel tombado. José Mindlin bateu na tecla da desvalorização do 

imóvel e reiterou a necessidade de um estudo da SPHAN sobre o assunto. O presidente 

Ângelo Oswaldo de Araújo Santos lembrou-o de uma portaria do ministro da fazenda (n º 

208, de 1984), que previa a dedução no imposto de renda para os gastos feitos pelo 

proprietário na recuperação de imóvel tombado. Ele salientou que o tombamento constitui-se 

em uma “hipoteca social” sobre a propriedade, para que a mesma possa usufruir daquele bem 

(o interesse coletivo sobre o particular). Eduardo Kneese, em apoio a Mindlin, frisou a 

gravidade da questão financeira sobre a patrimonial, citando o caso das demolições na 

Avenida Paulista, feitas de madrugada para impossibilitar o tombamento intencionado pelo 

CONDEPHAAT. Roberto Cavalcanti foi outro que se demonstrou bastante consternado com a 

situação econômico-financeira dos proprietários de bens tombados. Fez eco a Mindlin sobre a 

questão de um estudo sobre a desvalorização dessa categoria de imóveis e chegou a evocar 

que “o direito de propriedade é elemento basilar de nossa organização social, somente se 

impondo o tombamento quando o valor cultural se sobrepõe a este princípio de ordem 

                                                
147 Nas votações do Conselho Consultivo do IPHAN, o que se aprova é o voto do relator do processo, função 
ocupada por um dos conselheiros. Após a abertura de um processo de tombamento (por particulares ou pelo 
próprio IPHAN) e a instrução do mesmo (anexação de pareceres contendo estudos e conclusões acerca do 
potencial ou não, em se tombar determinado bem), o assunto é encaminhado para um dos membros do Conselho 
Consultivo (baseado na pertinência de determinado assunto ao universo de atuação do conselheiro), e esse é 
nomeado relator do processo. O conselheiro-relator então analisa o processo e leva o assunto para o plenário (a 
pauta de prioridades dos assuntos encaminhados ao Conselho Consultivo é feita baseada em critérios dos mais 
diversos, como fatores políticos e outros interesses que não seguem uma regra específica), manifestando seu 
voto, para o tombamento ou arquivamento do bem. Após deliberação, o Conselho decide-se por acompanhar o 
voto do conselheiro ou não. Ao término, o presidente do IPHAN (que também é o presidente do Conselho 
Consultivo), anui à inscrição ou ao não tombamento do bem, baseado no resultado do escrutínio. O pedido de 
tombamento ou não é então enviado ao Ministro da Cultura, para homologação. Só depois o bem é inscrito ou 
não e, por fim, arquivado (a palavra final é a do ministro). 
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econômica” 148. Para fechar o debate, Kneese narrou a proposta do Condephaat que consistia 

na permuta de um bem tombado por outro de propriedade do governo, ressarcindo o 

proprietário da perda. O secretário esclareceu que tal procedimento já havia sido adotado em 

Curitiba, mas que estava intimamente ligado às esferas municipal e estadual. 

 Interessante notar como a questão da propriedade particular exacerbava os ânimos, mesmo 

“entre-muros”, na SPHAN. Há de se destacar que a prevalência do bem comum sobre o 

interesse individual configurava-se como desafio a ser vencido não apenas no âmbito social, 

mas antes, no interior do pensamento institucional. A discussão em torno da casa e do seu 

bosque circundante comprovam essa afirmação. Os discursos registrados na ata de reunião do 

conselho induzem à conclusão de que o poder público estava inclinado a endossar os direitos 

de particulares em oposição aos direitos da coletividade, no que as pressões populares foram 

determinantes para a mudança no desfecho do litígio envolvendo o bem modernista. Neste 

caso, depreende-se que a organização da sociedade civil foi a principal protagonista na 

construção de um juízo de valor e para o efetivo tombamento da casa e do seu bosque. 

 Em 27 de junho de 1986 o então Ministro da Cultura, Celso Monteiro Furtado, homologa o 

tombamento da Casa da Rua Santa Cruz149. O imóvel constituído pela casa, o jardim e o 

bosque que a circundam, situado à Rua Santa Cruz, n º 325, Bairro de Vila Mariana, na cidade 

e município de São Paulo, é inscrito sob o n º 579, a fl. 11, do Livro do Tombo das belas 

Artes – Volume 2, e  sob o n º 94, a fl. 44, do Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico, em 14 de agosto de 1986, por ordem de Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, 

então Secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 

Fig. 104. A Casa Modernista, em imagem recente, extraída do sítio eletrônico “Museus da cidade de São 
Paulo”, da página da prefeitura da cidade, onde figura no roteiro oficial das instituições atualmente em 
funcionamento. Fonte: <http://www.museudacidade.sp.gov.br/modernista-imagens.php>. Acesso em: Acesso 
em: 02 nov. 2012.  

                                                
148Processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 112, ACI/ RJ. 
149 Em 1975 os tombamentos e cancelamentos dos mesmos passam a se tornar dependentes de homologação do 
Ministro da Educação e Cultura, pela Lei 6.292 de 15 de dezembro de 1975. 
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Fig. 105. Desenho de Warchavchik para a aprovação do projeto na prefeitura. Para obter o alvará de 
construção, Warchavchik elaborou este desenho da casa, repleto de elementos decorativos fictícios, visando 
driblar a censura imposta por um serviço da prefeitura criado para reprimir a construção de “fachadas sem 
adornos”. Fonte: <http://arquitetandoblog.wordpress.com/2009/04/06/gregori-warchavchik-casa-warchavchik>. 
Acesso em: 02 nov. 2012. 
 
 
 
 
 

 

Fig. 106. O projeto da casa, efetivamente construído, sem ornamentação e com traços que remetiam à Villa 
Muller, projeto de 1930 do arquiteto Adolf Loos para quem “quando uma cultura evolui, ela gradativamente 
abandona o uso do ornamento nos objetos utilitários”150. Fonte: ZANELLA, Hugo. C. 1930, processo de 
tombamento n º 1121-T-84, folha 52, catálogo da exposição realizada no Museu Lasar Segall de 20/10 a 
09/12/1984, intitulado “Parque Modernista: uma luta comunitária”, p. 11, ACI/ RJ. 
 

                                                
150 ADOLF Loos. In: Wikipédia, jul. 2012. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Loos >. Acesso 
em: 02 nov. 2012. 
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Fig. 107. Villa Muller, Praga. Projeto de Adolf Loos. Alguns 
traços da casa remetem aos da residência na Vila Mariana. O 
ucraniano Warchavchik notadamente tinha nos projetos do 
arquiteto uma fonte de inspiração para os seus. Fonte: 
<http://www.flickr.com/photos/38998732@N04/4102075988/>. 
Acesso em: 02 nov. 2012. 

 
 
 
 
 

 

Fig. 108. Casa Steiner, em Viena. Projeto de Adolf Loos, de 1910. 
Fonte: 
<http://questaodoornamentoloosesullivan.blogspot.com/2008_10_01_arch
ive.html>. Acesso em: 02 nov. 2012. 
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Fig. 109. Fachada lateral da casa da Rua Santa Cruz, também 
conhecida como “A Casa Modernista”. Fonte: c. 1930, processo de 
tombamento n º 1121-T-84, folha 52, catálogo da exposição realizada 
no Museu Lasar Segall de 20/10 a 09/12/1984, intitulado “Parque 
Modernista: uma luta comunitária”, p. 12, ACI/ RJ. 

 
 

 

 

 

Fig. 110. Varanda. Fonte: c. 1930, processo de tombamento n º 1121-
T-84, folha 52, catálogo da exposição realizada no Museu Lasar 
Segall de 20/10 a 09/12/1984, intitulado “Parque Modernista: uma luta 
comunitária”, p. 13, ACI/ RJ. 
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Há de se destacar que na casa de Warchavchik havia muito mais uma intenção panfletária, 

de divulgação da arquitetura modernista (ainda desconhecida do grande público na época de 

sua construção), do que o pleno domínio da técnica para sua exequibilidade. Na imagem 

abaixo se comprova o artifício empregado para esconder o tradicional telhado, com a ajuda de 

uma platibanda, evidenciando as deficiências de um purismo formal que ainda fazia-se 

dependente dos métodos construtivos que se desejava superar. 

 

 

 

 

 

Fig. 111. Detalhe do telhado. “A versão oficial simplesmente 
omite que não havia material nem mão-de-obra capacitada para 
execução daquele edifício segundo o idealizado por seu criador. 
Havia uma platibanda ocultando o telhado, como nos sobrados 
ecléticos; as janelas não foram produzidas em série; tijolos 
auxiliavam a concepção estrutural, diferente dos pilares de 
concreto compondo uma estrutura autônoma e, principalmente, 
considerando-se o clima da capital paulista, os terraços simétricos 
ou estariam expostos ao sol, sem qualquer proteção, ou receberiam 
diretamente a garoa paulistana”151. Fonte: processo de tombamento 
n º 1121-T-84, folha 61, ACI/ RJ.  

                                                
151 BITTAR, William. Formação da arquitetura moderna no Brasil (1920-1940). Docomomo Brasil. Disponível 
em: < http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/William%20Bittar.pdf>. Acesso em: 02 n0v. 2012. 

PLATIBANDA 

TELHADO 
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Fig. 112. O bosque, no ano de 1985.  Repare-se na densa vegetação que se originou da plantação de eucaliptos 
realizada por Mina Klabin, esposa de Gregori Warchavchik, em 1936. A idéia inicial era resguardar a intimidade 
do casal, de origem judaica, dos seus vizinhos de frente, do Hospital Santa Cruz, cujos dirigentes eram 
simpatizantes do fascismo. Fonte: processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 68, álbum de fotografias 
montado pelo “Movimento Pró Uso Público do Parque Modernista”, ACI/ RJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 113. Telegrama (de 09/01/1984) de Antônio Luiz Dias, Diretor da 9 ª Regional (SP) da SPHAN, 
comunicando a Irapoan Cavalcanti de Lyra, Subsecretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que o 
processo de tombamento da casa da  Rua Santa Cruz  havia sido referendado no dia 05 de janeiro daquele ano 
pelo CONDEPHAAT, tendo o conselho do órgão deliberado pela (pouco provável) vinculação da preservação do 
imóvel à aprovação do projeto de construção dos edifícios de apartamentos, acreditando na possibilidade de 
conciliação entre os interesses da construtora e a preservação do imóvel. Fonte: processo de tombamento n º 
1121-T-84, ACI/ RJ.   
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Fig. 114. O manifesto iniciado pelos moradores acabou se transformando em um movimento organizado, 
contando com o apoio de intelectuais da época. Fonte: c. 1930, processo de tombamento n º 1121-T-84, folha 52, 
catálogo da exposição realizada no Museu Lasar Segall de 20/10 a 09/12/1984, intitulado “Parque Modernista: 
uma luta comunitária”, p. 13, ACI/ RJ.  
 

 

Fig. 115. Uma das primeiras manifestações em defesa do bosque. Passeata ocorrida em janeiro de 1984, com 
a participação de crianças. Ao fundo pode-se observar uma placa do empreendimento imobiliário “Pallais 
Versaille”, que ameaçava a área verde. Fonte: João Nascimento (Folha de São Paulo), de 1984, processo de 
tombamento n º 1121-T-84, folha 52, catálogo da exposição realizada no Museu Lasar Segall de 20/10 a 
09/12/1984, intitulado “Parque Modernista: uma luta comunitária”, p. 07, ACI/ RJ.  
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2.4.2 O Pavilhão Luiz Nunes, em Pernambuco152 (1998)  
 

 

 O Tombamento do edifício pertencente à Universidade Federal de Pernambuco foi 

solicitado por Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho, então governador daquele estado, e 

dirigido diretamente ao Ministro da Cultura Celso Furtado, em ofício datado de junho de 

1986. No mesmo documento, Krause mencionava que o edifício já havia sido tombado na 

esfera estadual153. 

 Trata-se do primeiro processo de tombamento a sofrer os efeitos da portaria n º 11, de 11 

de setembro de 1986, que consolidava as normas de procedimento para os processos de 

tombamento da SPHAN. Dentre uma das novas exigências, estava a obrigatoriedade de um 

estudo mais aprofundado do bem, visando a uma depuração maior das excepcionalidades que 

justificariam ou não o tombamento, antes de submeter a proposta à apreciação do Conselho 

Consultivo. 

 Através da documentação do tombamento estadual, sabe-se que: o imóvel era ocupado 

pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) de Pernambuco, como mencionado no ofício 

datado de 16 de agosto de 1984, enviado pelo órgão154 (assinado pelo seu presidente, Ridete 

Tavares Correia e por uma comissão criada pelo instituto) ao Secretário de Turismo, Cultura e 

Esportes do Governo do Estado, solicitando o tombamento do edifício (foi o IAB que 

solicitou o tombamento estadual). O mesmo documento informava que o pavilhão fora cedido 

pela Universidade Federal de Pernambuco para uso do IAB, em convênio firmado em 23 de 

agosto de 1978. O ofício do IAB ainda mencionava uma versão, segundo a qual o Pavilhão 

Luiz Nunes teria sido construído com quantidade considerável de material que sobrou de 

outras obras públicas, enaltecendo a preocupação do arquiteto em economizar o dinheiro 

público. Outra curiosidade no mesmo ofício, diz respeito à antiga Escola de Medicina, 

construída em estilo neocolonial e que mais tarde receberia um anexo (o Pavilhão Luiz 

Nunes) no estilo racionalista (vertente do modernismo que rivalizava com o neocolonial). 

Estando as edificações dispostas lado a lado (uma das fachadas laterais da escola é paralela à 

                                                
152 Pavilhão Luiz Nunes, antigo Pavilhão de Verificação de Óbitos da Escola de Medicina do Recife, projeto do 
arquiteto que dá nome ao edifício em co-autoria com Fernando Saturnino de Brito, construído entre 1936 
(segundo o sítio eletrônico do IAB-PE: <http://www.iabpe.org.br/iabpe.php>, acesso em 02 nov. 2012) e 1937 
(segundo informação do ofício do governador de Pernambuco Gustavo Krause, de junho de 1986. Processo de 
tombamento n º 1206-T-86, folha 01, ACI/ RJ.). O pavilhão fica na Rua Jenner de Souza, n º 130, Derby, 
Município de Recife, PE. 
153 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 01, ACI/ RJ.  
154 Ofício do IAB.  Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 03, ACI/ RJ.  
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fachada principal do pavilhão), é nítido o contraste entre o excesso de adornos da escola e a 

pureza formal do anexo. 

 “O anexo foi construído para abrigar serviços do Laboratório de Anatomia Patológica e 

logo passou a ser chamado de Pavilhão de verificação de Óbitos”155. O antigo edifício da 

Escola de Medicina e seu anexo foram ocupados pelo Colégio Militar de Recife (o anexo 

virou sua biblioteca) quando da mudança da escola para a Cidade Universitária. 

Posteriormente, também o colégio migrou para a Cidade Universitária e o antigo edifício da 

Escola de Medicina foi cedido para a Academia Pernambucana de Medicina, que ocupou 

somente uma parte da construção neocolonial, relegando seu anexo ao abandono. 

 Tal qual no processo da estação de hidroaviões do Rio de Janeiro (a ser analisado mais à 

frente), o IAB surgiu como opção de ocupação de um bem ameaçado visando à salvaguarda 

das características “essenciais formais” do mesmo156. O nome “Pavilhão Luiz Nunes” foi uma 

homenagem do IAB ao arquiteto que projetou o edifício157 e remontava ao período em que o 

instituto instalou sua sede no local (a qual permanece até os dias atuais). Philip Goodwin, em 

seu livro “Brazil Builds”, de 1941, cita o pavilhão. 

 Em 12 de outubro de 1984 o Pavilhão Luiz Nunes foi tombado (provisoriamente) pela 

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), órgão do 

Governo do Estado de Pernambuco158. 

 Cabe aqui pequeno resumo da trajetória profissional de Luiz Nunes em Pernambuco159. Em 

1935 o governador de Pernambuco dividiu a Secretaria de Viação e Obras Públicas em 

diretorias técnicas especializadas, criando a Diretoria de Arquitetura e Construção (DAC). 

Antes de 1934, as obras oficiais não tinham critério técnico que as orientasse, mas apenas um 

serviço de censura para as fachadas (como no modelo adotado pela prefeitura de São Paulo, 

mencionado no processo da casa de Warchavchik para a Rua Santa Cruz). A DAC teria como 

meta construir bem e por baixo preço. Para dirigi-la foi contratado o arquiteto mineiro Luiz 

Carlos Nunes de Souza, formado pela Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) do Rio de 

Janeiro, que “criou, dirigiu e empolgou”160 a diretoria. À DAC devem-se as primeiras 

realizações modernistas no Nordeste. Os projetos surgidos nesse âmbito adaptavam para o 

                                                
155Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 05, ACI/ RJ.  
156 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 05, ACI/ RJ. 
157 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folhas 05 (final) e 06, ACI/ RJ.  
158 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 08, ACI/ RJ. 
159 Segundo o “exame técnico” (título do documento) produzido pela FUNDARPE para a instrução do processo 
de tombamento estadual do Pavilhão Luiz Nunes, datada de 27 de junho de 1985. Processo de tombamento n º 
1206-T-86, folhas 14, 15, 16 e 17, ACI/ RJ.  
160 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 15, ACI/ RJ. 
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clima e ambiente locais, soluções inspiradas nos trabalhos de Corbusier, Lurçat e Mies van 

der Rohe, integrando-se ao movimento renovador da arquitetura no mundo. Posteriormente a 

DAC transformou-se em Diretoria de Arquitetura e Urbanismo (DAU), e dela saíram, 

inclusive, alguns profissionais que futuramente iriam adquirir renome nacional, como o 

engenheiro Joaquim Cardoso e o paisagista Burle Marx. A Revolução de 1935 (Intentona 

Comunista) gerou desconfianças nas renovações introduzidas na arquitetura oficial do Estado 

e por conta disso as atividades da DAU são suspensas e a diretoria dissolvida. Nunes se 

demitiu e na portaria que oficializou seu desligamento escreveu: “(...) ficará durante algum 

tempo ainda, marcando em Pernambuco, uma época em que, como nos centros de grandes 

civilizações a arquitetura é uma preocupação administrativa, uma demonstração de cultura e 

espírito, muita coisa de humano e social”161. Em 1936 a diretoria é reorganizada e Luiz Nunes 

reconduzido à chefia, por exigência dos próprios funcionários. A DAU durou até o golpe de 

1937 (instauração do Estado Novo). O Pavilhão de Verificação de Óbitos foi uma das 

realizações da equipe da diretoria. Ao engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, que 

trabalhava na equipe de Nunes na época e cuja uma planta do edifício assinou, datada de 9 de 

setembro de 1936, atribuiu-se a co-autoria do projeto, em uma hipótese suscitada como 

plausível pelos técnicos da FUNDARPE162. 

 Em 10 de dezembro de 1985 o vice-presidente em exercício na presidência, Nilo Pereira, 

declarou o tombamento definitivo do pavilhão, após aprovação por unanimidade do parecer 

do conselheiro Fernando Pio dos Santos, pelo colegiado da FUNDARPE163. Em 19 de 

fevereiro de 1986 foi publicada no Diário Oficial a homologação do tombamento estadual 

definitivo, pelo governador Roberto Magalhães Melo164. 

 Dora Alcântara, Coordenadora do Setor de Tombamento da Diretoria de Tombamento e 

Conservação (DTC), enviou ofício ao Diretor da 4 ª Regional (PE)165, no dia 02 de setembro 

de 1986, solicitando estudo e parecer sobre o Pavilhão Luiz Nunes (na área de competência 

dessa diretoria), no intuito de instruir o processo de tombamento federal do bem166. O Diretor 

da 4 ª regional, Ayrton de Almeida Carvalho, respondendo a Dora Alcântara em novo ofício 

datado de 22 de setembro de 1986, informou que o edifício foi analisado pelo técnico Antônio 

                                                
161Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 16, ACI/ RJ. 
162Do “exame técnico” realizado pela instituição e assinado pela arquiteta Suely Maria Aguiar Albuquerque, pela 
pesquisadora de História Virgínia Pernambucano de Mello (responsável pelo item 04 – Histórico, de onde foram 
extraídas a maior parte das informações aqui analisadas) e pela Coordenadora do GTPT/ DPH Rosa Virgínia de 
Sá Bonfim. Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 26, ACI/ RJ.  
163Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 29, ACI/ RJ. 
164Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 31, ACI/ RJ. 
165 Atual Superintendência do IPHAN em Pernambuco. 
166Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 32, ACI/ RJ. 
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de Menezes e Cruz e declarou: “Na verdade, embora o Pavilhão seja um excelente exemplar 

de arquitetura funcional, o primeiro prédio de tal tipo aparecido nesta cidade [grifo meu], 

a nosso ver não se justifica o tombamento, em nível nacional. Certamente, outros 

exemplares de arquitetura funcional apareceram, na época, em outros Estados, donde 

nos parece não se justificar o tombamento naquele nível, já que, também, no nível 

Estadual já é tombado”167 [grifo meu]. 

 Ayrton de Almeida, pelo que se depreende dos documentos, reconheceu ser o Pavilhão 

Luiz Nunes o primeiro edifício modernista na cidade, mas não considerou essa 

excepcionalidade motivo suficiente para anuir ao seu tombamento federal. Adiante, 

posicionou-se mais claramente, demonstrando não estar de acordo com tombamentos 

ocorridos em outros estados, de exemplares do mesmo estilo, alegando que a proteção a nível 

estadual, verificada nos casos citados, bastaria. Ao que parece, o conceito de relevância 

nacional não havia sido avaliado, em que pese o fato de já recair sobre o bem a proteção 

estadual. O diretor negligenciava que não se configurava uma sobreposição de tombamentos, 

mas círculos concêntricos de proteção provocados por objetivos concorrentes (a proteção do 

bem), mas de justificativas distintas (valor para uma cidade, para um estado, e/ou para uma 

nação). Nesse contexto, existia (e parece que isso perdura até os dias de hoje) uma corrente 

que entendia que uma vez tombado, fosse em esfera municipal ou estadual, o bem não 

careceria de outro tombamento, pois tal postura caracterizaria superposição desnecessária de 

proteção. O parecer do técnico Antônio de Menezes e Cruz, que embasou a resposta de 

Ayrton de Almeida à Dora Alcântara, falava por si só: “No nosso entender foi muito bem 

tombado a nível Estadual e deve ficar por aí. Na verdade, parece-nos que seria mais 

conveniente assegurar a preservação a mais monumentos regionais no campo Estadual, em 

vez de se duplicarem os tombamentos”168. Não obstante, quando o IPHAN é acionado para 

estudar uma proposta de tombamento, é seu dever institucional identificar a relevância 

nacional do bem, a despeito de outras valorações regionais ou mesmo locais. 

 Outra postura temerária identificada no ofício do diretor da 4 ª regional, é a prevalência de 

critérios nitidamente pessoais para a análise do pavilhão, sendo notória a carência de 

parâmetros mais circunstanciados. Tal posicionamento dá uma ideia dos motivos que levaram 

à criação, na época, da portaria 11, de 11 de setembro de 1986, que preconizava estudos mais 

apurados de valoração do bem antes de levar o assunto ao Conselho Consultivo, portaria cujos 

                                                
167Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 33, ACI/ RJ. 
168Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 34, ACI/ RJ. 
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conceitos ainda levariam certo tempo para serem absorvidos. Até então, os critérios para 

tombamento sofriam distorções de interpretação, de acordo com o ponto de vista do técnico 

responsável pela análise. Visando a conferir neutralidade (na medida do possível) e a priorizar 

a pesquisa em detrimento da subjetividade, a portaria 11 representava um avanço na 

credibilidade institucional, com a introdução de uma metodologia de análise mais técnica. 

 Tentando compreender o posicionamento adotado por Ayrton Carvalho, há dois fatores que 

não devem ser desprezados: o primeiro deles é que o diretor da 4 ª Regional havia integrado a 

equipe de Luiz Magalhães no projeto do pavilhão, o que eticamente criava certo 

constrangimento em anuir ao tombamento de uma obra que contou com sua co-autoria. O 

segundo, diz respeito à mentalidade então vigente, de fortalecer as instituições estaduais de 

tombamento, ainda em fase de consolidação, reservando à SPHAN apenas os tombamentos de 

grande vulto. 

 O parecer do técnico Antônio de Menezes e Cruz, de 19 de setembro de 1986, anexo ao 

ofício de 22 de setembro de 1986 de Ayrton de Almeida Carvalho, não deixa dúvidas quanto 

ao seu posicionamento em relação ao Pavilhão Luiz Nunes. A seguir, trecho que bem resume 

essa afirmação, extraído do referido documento: “Seja-me permitido, antes de me pronunciar 

sobre o assunto, esclarecer que os tombamentos a nível federal deveriam realizar-se sobre 

edifícios que interessassem à história do Brasil, por se distinguirem entre os monumentos 

regionais e serem preciosos exemplos da arte, da engenharia do gênio brasileiro. Sejamos 

francos, o pequeno Pavilhão de Óbitos é uma construção feita no Estado de Pernambuco, 

como tantas outras pioneiras feitas noutros Estados, representativo da iniciativa e inovação 

dos seus arquitetos, mas não tem qualquer acontecimento importante científico, histórico que 

o ligue à história de todo o Brasil. Nenhuma experiência no campo de medicina que o 

distingua, nem é monumento único, pioneiro, no Brasil [grifo de Menezes e Cruz], tem apenas 

um passado de realizações que o ligam a Pernambuco”169. 

 O processo foi sobrestado170 até o ano de 1997, quando no dia 15 de abril a arquiteta 

Cláudia M. Girão Barroso, Chefe da Divisão de Proteção Legal, solicitou parecer sobre a 

proposta de tombamento do imóvel ao arquiteto José Simões de Belmont Pessôa. 

 A 4 ª Diretoria Regional do IPHAN (PE) transformou-se em 5 ª Coordenação Regional, no 

ano de 1990171. 

                                                
169Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 34, ACI/ RJ. 
170Termo não oficial utilizado por técnicos da instituição para designar uma espécie de “congelamento” a que 
determinado processo é submetido, quer seja pela criação de um estado de impasse, como a falta de dados, ou 
qualquer outra obstrução técnica que enseje a paralisação do trâmite do mesmo. 
171Pela Portaria IBPC nº 16, de 19/12/1990. 
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 Em seu parecer, de 16 de abril de 1997, José Pessôa discordava dos pareceres de Ayrton de 

Almeida e de Antônio de Menezes e Cruz, declarando-se favorável ao tombamento do 

pavilhão172. Outro parecer, datado de 02 de maio de 1997, de autoria da arquiteta Helena 

Mendes dos Santos, concordava com o parecer anterior, de José Pessôa, no que dizia respeito 

ao mérito do pavilhão para o tombamento nacional e da área de entorno proposta pelo 

arquiteto, fixando-se inclusive o gabarito máximo de 2 pavimentos para a área, assegurando a 

visibilidade do imóvel na paisagem.  Quanto à sugestão de Pessôa em atribuir à coletividade 

de profissionais notáveis da extinta DAC, a autoria do projeto, Helena considerou irrelevante, 

ressaltando que não é a figura de Luiz Nunes ou de outrem que está sendo julgada, mas o 

edifício. Pessôa ainda sugeriu que dois outros bens de Nunes fossem arrolados no processo: o 

Reservatório da Caixa D’água de Olinda e a Escola Rural Alberto Torres. Mais uma vez 

Helena se opõe, desta vez baseada no que diz a portaria 11, de 11 de setembro de 1986, que 

determina a fundamentação dos processos de tombamento em estudos prévios, acerca dos 

bens envolvidos173. A título de consideração da importância da Escola Rural Alberto Torres, 

foi no projeto para a instituição que pela primeira vez no Brasil empregaram-se rampas de 

acesso público em lugar de escadas174. 

 No parecer da arquiteta Cláudia Girão, de 08 de setembro de 1997, outro dado curioso: a 5ª 

Coordenadoria Regional, na figura de Abel Carnaúba da Costa Accioly, Coordenador à época, 

manifestava-se a favor do tombamento, revelando mudança de postura do órgão em relação 

ao passado. Outra informação interessante destacada pela arquiteta, diz respeito à antiga cor 

azul, com que era pintado o pavilhão originalmente. A escolha da pigmentação não foi 

aleatória, mas deu-se propositalmente como alusão aos revestimentos em azulejos, comuns na 

arquitetura vernacular portuguesa e que foram incorporados à arquitetura do Recife há mais 

de um século175. Com o sutil artifício, Luiz Nunes dava feições regionais ao estilo 

arquitetônico internacional, num prenúncio do espírito inventivo que mais tarde destacaria os 

arquitetos brasileiros no cenário mundial. Cláudia Girão propôs, inclusive, que a cor original 

fosse restituída na próxima obra de pintura externa que viesse a ser realizada176. 

 O imóvel, na época do envio das notificações de tombamento, era de propriedade da 

Universidade Federal de Pernambuco e, portanto, o tombamento não poderia ser impugnado 

                                                
172Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 39, ACI/ RJ. 
173Processo de tombamento n º 1206-T-86, folhas 51 e 52, ACI/ RJ. 
174Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 55, ACI/ RJ. 
175BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 3 ª reimp. da 4 ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2008, 
p. 79. 
176Processo de tombamento n º 1206-T-86, folhas 57 a 59, ACI/ RJ. 
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(e nem era essa a intenção da universidade, que pelo contrário, via com muita satisfação o 

reconhecimento do imóvel como digno de ser protegido) segundo lembra Tereza Beatriz da 

Rosa Miguel, Procuradora-chefe do IPHAN, em seu parecer de 04 de novembro de 1997: 

“Vale destacar que sendo o bem de uma autarquia federal, pertencendo, portanto, a pessoa 

jurídica de direito público interno, inadmite-se in casu, o oferecimento de impugnação ao 

tombamento, razão pela qual a notificação visa essencialmente o conhecimento dos efeitos 

produzidos pelo ato em questão” 177. 

 Em parecer de 01 de dezembro de 1997, o conselheiro e historiador Ítalo Campofiorito 

(designado relator do processo) manifestou-se favoravelmente ao tombamento do pavilhão, 

ratificando a delimitação de entorno proposta por José Pessôa e concordando com o resgate da 

cor azul evocado por Cláudia Girão178. 

 Em 02 de dezembro de 1997, o Conselho Consultivo se reuniu, tendo Ítalo Campofiorito 

como relator do processo e Glauco Campello como presidente do IPHAN. Seguem os fatos 

ocorridos durante a assembléia. 

 Após o relato inicial apresentado por Campofiorito, o conselheiro Joaquim Falcão evocou 

o antigo ofício de 1986, expedido pelo titular da 4 ª Diretoria Regional (PE), na época Ayrton 

Carvalho, sublinhando a opinião não favorável ao tombamento manifestada pelo ex-diretor no 

documento179. Ítalo Campofiorito atribui o posicionamento de Ayrton Carvalho, arquiteto 

membro da equipe responsável pelo projeto, a um sentimento de modéstia pelo mesmo estar 

diretamente envolvido e num segundo momento, por representar a expressão do pensamento 

do IPHAN naquele tempo. Carvalho ainda citava em seu ofício o fato de outros exemplares de 

arquitetura funcional terem surgido na mesma época, em outros estados, o que não conferiria 

ao pavilhão o caráter de excepcionalidade, no que opinou contra Ítalo Campofiorito. O relator 

lembra que, na época, o pavilhão Luiz Nunes só encontrava edifícios em semelhante estilo no 

Ministério da Educação, ainda indefinido, e na ABI, ambos no Rio de Janeiro. Disse que o 

valor da obra de Nunes transcendia a funcionalidade e o racionalismo com charme e um toque 

de beleza, e que embora modesto e simples, possuía valor para a história da arquitetura180. 

 O conselheiro Modesto Carvalhosa, desculpando-se ao relator pela contundência de sua 

opinião, confessou não encontrar motivos que justificassem o tombamento federal, achando 

suficiente o tombamento estadual181. 

                                                
177 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folhas 126 e 127, ACI/ RJ. 
178 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 86, ACI/ RJ. 
179 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folhas 51 e 52, ACI/ RJ. 
180 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 127, ACI/ RJ. 
181 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 127, ACI/ RJ. 
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 O conselheiro Carlos Lemos considerou insuficiente o pioneirismo de um arquiteto urbano 

como fator que justificasse o tombamento de sua obra e pede um estudo mais apurado da 

mesma, na hipótese de se querer glorificar Luiz Nunes como arquiteto representativo do 

Recife. Em contrapartida, apontou como verdadeira obra de arte e, portanto, digna de 

tombamento, a Caixa d’água de Olinda182, também do mesmo arquiteto183. 

 Joaquim Falcão pediu a palavra mais uma vez e, apesar de reconhecer o rigor ético do 

arquiteto Ayrton Carvalho em não anuir ao tombamento de uma obra em que participou 

diretamente, alegou insuficiência de elementos no processo para o reconhecimento de um 

pioneirismo nacional184. 

 O conselheiro Silva Telles atentou para o fato do pavilhão ter sido concluído antes do 

edifício do MES e da ABI, conferindo pioneirismo à obra e justificando seu tombamento185. 

 Joaquim Falcão, embora consonante com a posição do parecer de Ayrton Carvalho pelo 

não tombamento, reconheceu a supremacia do valor histórico sobre o valor arquitetônico do 

pavilhão, pelo exposto nos argumentos do relator, sugerindo estudo complementar para 

possibilitar avaliação de forma comparativa, a esse respeito186. Ítalo Campofiorito ressentiu-se 

por não ter incluído em seu parecer as opiniões de figuras notáveis como Joaquim Cardozo, 

Yves Bruand e Henrique E. Mindlin, que também poderiam lançar luzes sobre a importância 

arquitetônica do Pavilhão Luiz Nunes. 

 Joaquim Falcão escusou-se a qualquer intenção de crítica ao parecer de Ítalo Campofiorito, 

afirmando a inexistência de posição contrária ao tombamento que se poderia entender dessa 

sua insistência em contra-argumentar, mas ratificando o desejo de fixação de critérios para 

decisão final. Modesto Carvalhosa o apoiou187. 

 O conselheiro Ângelo Oswaldo manifestou-se pela primeira vez, chamando a atenção para 

o caráter emblemático do tombamento de um bem que foi criado no mesmo ano de fundação 

do IPHAN, e cujo ensejo para a efetivação do acautelamento federal iria ao encontro das 

                                                
182A Caixa d’água de Olinda fica na Rua Bispo Coutinho. 
Construída em 1934, com projeto do arquiteto Luíz Nunes, a Caixa D’Água do Alto da Sé é um marco da 
arquitetura moderna brasileira. O uso de pilotis, a forma pura da construção, a utilização de uma fachada cega e 
outra totalmente vazada de luz foram utilizadas, posteriormente, por Niemeyer nos edifícios de Brasília. Nesse 
edifício foi utilizado, pela primeira vez no Brasil, o cobogó como elemento decorativo de ventilação e de 
iluminação. Recentemente, foi instalado, anexo ao edifício, um elevador panorâmico. SANTOS, Fernando. 
Nação Cultural, Pernambuco, fev. 2011. Disponível em: <http://www.nacaocultural.pe.gov.br/caixa-dagua-

olinda>. Acesso em: 05 out. 2010. 
183 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 128, ACI/ RJ. 
184 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 128, ACI/ RJ. 
185 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 127, ACI/ RJ. 
186 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 128, ACI/ RJ. 
187 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 129, ACI/ RJ. 
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comemorações do sexagésimo aniversário da instituição. Oswaldo, sobre o valor intrínseco do 

pavilhão, considera-lhe “... figurar na arquitetura brasileira com hífen, arquitetura brasileira 

hifenada, portanto duplamente comemorativa”188. 

 Deu-se início à votação da pauta, oferecendo-se as seguintes alternativas: a favor da 

proposta de tombamento; contra a proposta de tombamento; ou pela instauração de diligência, 

tendo em vista a adução de informações complementares para avaliação mais acurada sobre a 

relevância do bem. Pela diligência, votaram 4 conselheiros: Carlos Lemos, Joaquim Falcão, 

Modesto Carvalhosa e Roberto Cavalcanti de Albuquerque. A favor do tombamento, o 

empate com os votos de outros 4 conselheiros: Ângelo Oswaldo, Ítalo Campofiorito, Silva 

Telles e Suzanna Sampaio. Como voto de minerva, o presidente Glauco Campello opinou 

favoravelmente, ficando aprovados o tombamento do Pavilhão Luiz Nunes e a delimitação de 

seu entorno189. Caráter do tombamento: ex-officio. 

 O caso do Pavilhão Luiz Nunes merece destaque por se tratar de bem aparentemente 

simplório, que a partir dos estudos recomendados pela nova legislação em vigor ganha 

relevância, permitindo-se uma valoração do bem sobre condicionantes como “pioneirismo” e 

“representatividade nacional”, o que acabou gerando uma reviravolta no processo, que a 

princípio ameaçava terminar com o bem não tombado. O fator autoral do pequeno pavilhão 

chegou a ser aludido, mas arcabouço mais sólido de motivações consolidou o tom da 

proposta, que ainda assim dividiu os conselheiros. Interessante ainda é destacar que o nível da 

discussão na instituição aumentou, com a introdução da nova portaria. 

 O Pavilhão Luiz Nunes, antigo Pavilhão de Verificação de Óbitos da Escola de Medicina 

de Recife, n º 130, Bairro do Derby, Cidade e Município de Recife, Estado de Pernambuco, é 

inscrito sob o n º 612, a fl. 34, do Livro do Tombo das belas Artes – Volume 2, em 26 de 

junho de 1998190, por ordem de Glauco Campello, então Presidente do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional.191 

 A partir de 24 de janeiro de 2011, o processo passa a ser disponibilizado para consulta no 

Arquivo Central do IPHAN, Divisão RJ192. 

                                                
188 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 129, ACI/ RJ. 
189 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folhas 129 e 130, ACI/ RJ. 
190 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 132, ACI/ RJ.  
192 Processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 156, ACI/ RJ. 
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Fig. 116. O Laboratório de Anatomia Patológica em Recife, de Luiz Nunes, ainda com os Brise-soleil, em 
1936, do livro Brasil Builds, de Philip Goodwin, 1943. Fonte: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.072/352>. Acesso em: 02 nov. 2012. 
  

 

Fig. 117. O Pavilhão Luiz Nunes em 1986, ainda na cor azul que marcava a proposta original. Fonte: 
FNPM/COPEDOC, fotografia que acompanha a informação n º 20/ACM/86, de 19/9/1986, do técnico Antônio 
de Menezes e Cruz, da então 4 ª Diretoria Regional, processo de tombamento n º 1206-T-86, folha 36, ACI/ RJ.  
 

 

Fig. 118. O pavilhão, já como sede do IAB de Pernambuco, em foto recente. Fonte: 
<http://2.bp.blogspot.com/-bjpCKe_T90s/TZIaFhbBY1I/AAAAAAAAAXg/4jlIcX0C4K0/s640/Imagem5.jpg>. 
Acesso em: 02 nov. 2012.  
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Fig. 119. O edifício neocolonial da Faculdade de Medicina do Recife, 
erigido na gestão de José Octávio de Freitas (1925) em terreno doado pelo 
Governador Sérgio Loreto, no bairro do Derby, com projeto do arquiteto 
Giacomo Palumbo, construido pela empresa J. Brandão, Magalhães & 
Cia, lançada a pedra fundamental em 20/05/1925. Feito a partir de 
empréstimos obtidos da “Liga Pernambucana contra a Tuberculose” e do 
Coronel Mendo Sampaio (pai de Cid Feijó Sampaio). Inaugurado em 21 
de abril de 1927. Os laboratórios foram montados com materiais vindos 
do Rio de Janeiro e importados da Europa. Fonte: 
<http://cafehistoria.ning.com/photo/recife-pe-escola-municipal-
1/prev?context=user>. Acesso em: 05 out. 2010. 

 

Fig. 120. A Caixa d’água de Olinda (construída em 1934), outro 
projeto de Luiz Nunes, com a recente intervenção que contemplou a 
instalação de um elevador panorâmico. Fonte: 
<http://www.nacaocultural.pe.gov.br/caixa-dagua-olinda>. Acesso em: 05 
out. 
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2.4.3 O Centro Histórico do Município de Cataguases, em Minas Gerais193 (2003)  

 

 

 Em 26 de maio de 1994 o presidente do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), 

Glauco Campello, enviou ofício a Cláudia Márcia Freire Laje, Coordenadora da 13ª Regional 

(MG)194, solicitando estudos para a instrução do processo de tombamento do Centro Histórico 

de Cataguases195. Após alguns desdobramentos, foi instituído um Grupo de Trabalho de 

Tombamento (GTT) para este fim. 

 O processo merece destaque por se tratar de conjunto arquitetônico onde exemplares 

tradicionais e modernos ocupam trecho do tecido urbano de uma pacata cidade, de maneira 

simbiótica, despertando unidade identitária por parte da população local. 

 Supondo que os ofícios que se seguem, alertando para a preservação do patrimônio da 

cidade, oriundos de instituições e da sociedade civil de Cataguases, têm como agente 

                                                
193Informações retiradas no dia 02/3/2011, diretamente da Ata da 25 ª Reunião do Conselho Consultivo, processo 
de tombamento nº 1342-T-94, Centro Histórico de Cataguases, ACI/ RJ. Os seguintes edifícios fazem parte da 
poligonal de tombamento: 1) Colégio Cataguases, atual Colégio Estadual Manoel Ignácio Peixoto; Chácara 
Granjaria; arquiteto: Oscar Niemeyer; Paisagismo de Roberto Burle Marx; Escultura – O Pensador – de Jan 
Zach; Pianel de pastilhas de Paulo Werneck; Mobiliário original de Joaquim Tenreiro; propriedade: Governo do 
Estado de Minas Gerais/ 2) Residência Francisco Inácio Peixoto, Rua Major Vieira, n º 154; arquiteto: Oscar 
Niemeyer; Paisagismo de Roberto Burle Marx; Mobiliário original de Joaquim Tenreiro; Propriedade: Espólio 
Francisco Inácio Peixoto. 3) Residência A. O. Gomes; Av. Astolfo Dutra, n º 176; arquiteto Francisco Bolonha; 
Painel de Azulejos (fachada externa) – Festa Nordestina – de Anísio Medeiros; Afresco – A lenda sobre o rapto 
das Sabinas – de Emeric marcier; Mobiliário original de Joaquim Tenreiro; Propriedade: Nanzita Ladeira 
Salgado Alvim Gomes. 4) Residência de Josélia Peixoto Medeiros; Av. Astolfo Dutra, n º 146; arquiteto: 
Aldary Henriques Toledo; Paisagismo de Francisco Bologna; Propriedade: Josélia Peixoto Medeiros. 5) 
Residência Nélia Peixoto; Av. Astolfo Dutra, n º 116; arquiteto: Edgard Guimarães do Vale; Paisagismo de 
Francisco Bologna; Propriedade: Nélia Peixoto. 6) Hotel Cataguases; Rua Major Vieira, n º 56; arquitetos: 
Aldary Henriques Toledo e Gilberto Lemos; Paisagismo de Carlos Perry; Escultura – Mulher – de Jan Zach; 
Mobiliário original de Zan Zach; Propriedade: Hotel Cataguases S/C Ltda. 7) Cine-teatro Edgard; Praça Rui 
Barbosa, n º 174; arquitetos: Aldary Henriques Toledo e Carlos Leão; Propriedade: Circuito Cinema Brasil 
Ltda./ Loja Maçônica Labor e Trabalho/ Prefeitura Municipal de Cataguases. 8) Edifício ‘A Nacional’; Praça 
Rui Barbosa, n º 68; arquitetos: M.M.M. Roberto; Propriedade: Walter Ferraz Gomes de Carvalho/ Maria 
Cristina Carvalho Thomé/ Espólio Atheniense Ferraz; Mobiliário original da Loja ‘A nacional’: M.M.M. 
Roberto. 9) Conjunto de Residências Operárias; Rua Francisca Peixoto; arquiteto: Francisco Bologna; 
Propriedade: Companhia Industrial de Cataguases. 10) Monumento a José Inácio Peixoto; Praça José Inácio 
Peixoto; arquiteto: Francisco Bologna; escultura – A família – de Bruno Giorgi; Painel de Azulejos – As 
fiandeiras – de Cândido Portinari; Propriedade: Companhia Industrial de Cataguases/ Prefeitura Municipal de 
Cataguases. 11) Ponte Metálica sobre o Rio Pomba; Propriedade: Prefeitura Municipal de Cataguases. 12) 
Fábrica Fiação e Tecelagem Cataguases/ M. Ignácio Peixoto & Filhos; Praça Manoel Ignácio Peixoto, s/ n º; 
Propriedade: Indústria Imãos Peixoto. 13) Estação Ferroviária de Cataguases; Praça Governador Valadares; 
Propriedade: Prefeitura Municipal de Cataguases. 14) Museu da Eletricidade Cataguases-Leopoldina; Av. 
Astolfo Dutra, n º 41; Propriedade: Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina. 15) Edifício do Antigo 
Grupo Escolar Coronel Vieira, atual Escola Estadual Coronel Vieira; Av. astolfo Dutra, n º 303; Propriedade: 
Governo do Estado de Minsa Gerais. 16) Educandário Dom Silvério; Rua Dr. Lobo Filho, n º 270; Painel 
(fachada externa) de Anísio Medeiros; Afresco (Capela) – Genesis – de Emeric Marcier; Propriedade: Irmãos 
Carmelitas. 
194Atual Superintendência do IPHAN em Minas Gerais. 
195Processo de tombamento n º 1342-T-94, folha 01, ACI/ RJ.  
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motivador a visita dos técnicos do IBPC à região (atendendo à solicitação de Glauco 

Campello para a elaboração dos referidos estudos), realizada no mês de outubro de 1994, 

pode-se estimar o alcance positivo da ação institucional de um órgão de preservação, como 

desencadeador de processos mais amplos conduzidos pela população, para quem, em última 

instância, devem-se dirigir as benesses da preservação de determinado bem cultural196. A 

seguir, será enumerada uma série de ofícios que fornecem uma visão do crescendo que 

culminou com o tombamento dos edifícios mineiros. 

 Em ofício datado de 08 de novembro de 1994 o Prefeito de Cataguases, Tarcísio Henriques 

Filho, temendo a descaracterização da cidade pelo seu crescimento desordenado e admitindo 

serem os esforços da prefeitura insuficientes para impedir essa ameaça, requisitou aos 

Conselheiros do IBPC que fosse realizado o tombamento da mesma197. Em ofício datado de 

11 de novembro de 1994 dirigido a Glauco Campello, o Professor Luiz de Melo Sobrinho, 

Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cataguases, solicitou o tombamento 

do patrimônio cultural da cidade198. Em ofício datado de 16 de novembro de 1994 dirigido a 

Lídia Avelar Estanislau (Coordenadora do GTT da 13 ª CR) , Alberico Dutra de Siqueira 

Filho, Presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Cataguases 

(ASSEA), externou o apoio da instituição à proposta de tombamento do patrimônio cultural 

do município. Ele ainda citou o nome de Vera Lúcia Barbosa Brito (Professora da Faculdade 

de Filosofia de Cataguases e integrante do Grupo de Trabalho), com quem teria travado 

entendimentos iniciais a respeito da questão, e sugeriu que os trabalhos fossem realizados em 

sintonia com o “Anteprojeto de Lei de Zoneamento de Uso, Ocupação e Parcelamento do 

Solo Urbano de Cataguases”, em vias de finalização naquela cidade199. Em ofício datado de 

17 de novembro de 1994, dirigido a Glauco Campello, Joaquim Branco, Escritor, manifestou 

apoio a iniciativa de tombamento do patrimônio cultural e artístico da cidade de Cataguases, 

mencionando os inestimáveis acervos públicos e particulares do modernismo brasileiro da 

mesma200. Em ofício datado de 24 de novembro de 1994, também dirigido a Glauco 

Campello, Francisco Inácio Peixoto Filho, solicitou o tombamento de obras públicas e 

privadas da cidade de Cataguases, mencionando, inclusive, o contato estabelecido com a 

equipe da 13 ª CR, em virtude da visita técnica realizada pela mesma em outubro daquele ano. 

                                                
196 A visita dos técnicos é relatada no ofício de 24 de novembro de 1994, de autoria de Francisco Inácio Peixoto 
Filho. Processo de tombamento n º 1342-T-94, folha 08, ACI/ RJ.   
197 Processo de tombamento n º 1342-T-94, folha 04, ACI/ RJ. 
198 Processo de tombamento n º 1342-T-94, folha 05, ACI/ RJ. 
199 Processo de tombamento n º 1342-T-94, folha 06, ACI/ RJ. 
200 Processo de tombamento n º 1342-T-94, folha 07, ACI/ RJ. 
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Francisco era o proprietário de uma das casas modernistas em estudo para inclusão no 

tombamento201.  

 Em ofício datado de 29 de novembro de 1994 Sabino Barroso, Diretor do Departamento de 

Proteção (DEPROT202), manifestou-se a favor do parecer preparado pelo arquiteto do IPHAN, 

Antônio Luiz Dias de Andrade, que dentre outras colocações, fez a seguinte: “(...) que a 

melhor forma de se promover o reconhecimento e a proteção do patrimônio cultural da cidade 

é considerá-lo enquanto parte integrante do centro urbano: a ausência de unidade enfatiza uma 

das principais características do movimento moderno em Cataguases, qual seja o seu caráter 

incluso”203. 

 Em 07 de dezembro de 1994, o Conselho Consultivo se reuniu, tendo Ítalo Campofiorito 

como relator do processo e Glauco Campello como presidente do IPHAN204. Após o relato de 

Campofiorito, o Conselho demonstrou-se bastante receptivo à proposta de tombamento, não 

oferecendo nenhuma objeção. Por se tratar de uma situação facilmente identificada como de 

excepcionalidade, de uma cidade onde exemplares de estilos diversos coabitam em perfeita 

harmonia, e da pululação de exemplares arquitetônicos e de bens móveis integrados de 

notáveis profissionais de saberes diversos, quando colocado em votação o tombamento, foi 

aprovado por unanimidade205. Caráter do tombamento: ex-officio e compulsório. Bem inscrito 

no Livro do Tombo Histórico, inscrição 565, fls. 67 e 72; no Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico – volume 2, inscrição 128, fls. 24 e 28; e no Livro de Tombo das 

Belas Artes – volume 2, inscrição 621 , fls. 45 e 49, todas as inscrições realizadas no dia 17 de 

fevereiro de 2003206. 

 Sobre o Grupo de Trabalho mencionado no início, era composto por diversos técnicos do 

IBPC, em parceria com a prefeitura de Cataguases e com outras instituições locais. O 

resultado prático desse esforço conjunto foi um inventário cujos resultados são reproduzidos 

em parte, a seguir. Note-se que alguns dos edifícios indicados recebem a assinatura de nomes 

como Oscar Niemeyer, Francisco Bolonha e dos irmãos Roberto, além da participação de 

artistas reconhecidos no universo das artes aplicadas, confirmando a singularidade do levante 

cultural exógeno ocorrido nessa modesta cidade, que em determinado momento serviu de 

cenário para uma vanguarda até então só encontrada nos grandes centros do país. 

                                                
201 Processo de tombamento n º 1342-T-94, folha 08, ACI/ RJ. 
202 Atual Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM). 
203 Processo de tombamento n º 1342-T-94, folha 02, ACI/ RJ. 
204 Processo de tombamento n º 1342-T-94, folha 158, ACI/ RJ. 
205 Processo de tombamento n º 1342-T-94, folha 176, ACI/ RJ. 
206 Extraído da Certidão de Tombamento do “Centro Histórico do Município de Cataguases”, obtida através da 
COPEDOC. O detalhamento dos bens inscritos foi realizado em nota anterior. 
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Fig. 121. Poligonal de tombamento proposta para o Centro Histórico de Cataguases. Fonte: integrante 
do inventário elaborado pelo Grupo de Trabalho de Tombamento (GTT), anexado ao processo de tombamento nº 
1342-T-94, ACI/ RJ. 
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(6) (16) (24) 
 
 

 

 
Fig. 122, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Destaque entre os bens passíveis de 
tombamento – prancha 02. 6) Detalhe fachada frontal Colégio Cataguases, de Oscar 
Niemeyer; 16) Colégio Cataguases; 24) Fachada do mesmo colégio. Fonte: integrante do 
inventário elaborado pelo Grupo de Trabalho de Tombamento (GTT), anexado ao processo de 
tombamento n º 1342-T-94, ACI/ RJ. 
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(3) (4) 
 
 
 

 
Fig. 123, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Destaque entre os bens passíveis de 
tombamento – prancha 03. 3) Residência Francisco Peixoto, de Oscar Niemeyer; 4) Acervo 
Francisco Peixoto (Santa Rosa). Fonte: integrante do inventário elaborado pelo Grupo de 
Trabalho de Tombamento (GTT), anexado ao processo de tombamento n º 1342-T-94, ACI/ 
RJ. 
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(5) (10) (15) (22) 
 
 
 
 
 

 
Fig. 124, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Destaque entre os bens passíveis de 
tombamento – Prancha 04. 5) Residência com painel de Lazzarini; 10) Detalhe monumento 
José I. Peixoto: Francisco Bolonha; 15) Torre sineira Igreja Santa Rita; 22) Escadaria para o 
coro; Igreja Santa Rita. Fonte: integrante do inventário elaborado pelo Grupo de Trabalho de 
Tombamento (GTT), anexado ao processo de tombamento n º 1342-T-94, ACI/ RJ. 
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(7) (21) 
 
 
 
 

 
Fig. 125, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Destaque entre os bens passíveis de 
tombamento – prancha 05. 7) Res. Josélia Peixoto: paisagismo Francisco Bolonha; 21) Av. 
Humberto Mauro. Fonte: integrante do inventário elaborado pelo Grupo de Trabalho de 
Tombamento (GTT), anexado ao processo de tombamento n º 1342-T-94, ACI/ RJ. 
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(9) (10) (15) (19) 
 
 
 
 
 

 
Fig. 126, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Destaque entre os bens passíveis de 
tombamento – prancha 06.  9) Interior Loja A Nacional: MMM Roberto; 10) Fachada Ed. A 
Nacional (lojas e apartamentos); 15) Pátio interno A nacional 19) Passarela A Nacional. Fonte: 
integrante do inventário elaborado pelo Grupo de Trabalho de Tombamento (GTT), anexado ao 
processo de tombamento n º 1342-T-94, ACI/ RJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

9 
10 

19 



136 
 

 
 

 

 

 

(1) (5) (19) 
 
 
 
 
 

 
Fig. 127, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Destaque entre os bens passíveis 
de tombamento – prancha 07. 1) Hotel Cataguases: arquitetos Aldary Toledo e Gilberto 
Lemos; 5) detalhe fachada do hotel; 19) Interior do Hotel Gataguases. Fonte: integrante do 
inventário elaborado pelo Grupo de Trabalho de Tombamento (GTT), anexado ao processo 
de tombamento n º 1342-T-94, ACI/ RJ. 
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Capítulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos tombamentos da produção arquitetônica modernista 

realizados pelo IPHAN no Rio de Janeiro       

 

 

Fig. 128, da esquerda para a direita: Oscar Niemeyer, Lucio Costa e Le Corbusier. Fonte: CORBUSIER, Le. 
Planejamento Urbano. 2 ª ed. São Paulo: Perspectiva S.A., 1984, p. 45. 
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3.1 Apontamentos sobre os processos de tombamento no Rio de Janeiro  

 

 

Após breve passagem por tombamentos emblemáticos da arquitetura modernista ao longo 

da história da instituição, no capítulo anterior, proceder-se-á ao enfoque no Rio de Janeiro, 

objeto efetivo do recorte abrangido por este trabalho. Como visto anteriormente, o estado 

conta com sete bens tombados em definitivo e dois em caráter provisório. Antes do processo n 

º 1550-T-07, que tombou provisoriamente 23 obras em Brasília, o Rio de Janeiro liderava 

como o estado com o maior número de tombamentos deste acervo em específico. As razões 

que levaram às decisões de salvaguarda deste patrimônio foram das mais diversas, dentre as 

quais se incluem: a afirmação do próprio movimento modernista, como no caso do MESP; o 

risco de destruição provocado por intervenções urbanas, como no caso da antiga Estação de 

Hidroaviões ou do Parque do Flamengo; participação de pessoas influentes como o jornalista 

Barbosa Lima Sobrinho, no caso da ABI; ou mesmo do reconhecimento de personalidades 

que fizeram parte da história do IPHAN, a propósito de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, e suas 

respectivas obras como o Hotel do Parque São Clemente e o Conjunto Residencial do Parque 

Guinle, no caso do primeiro, e a Casa das Canoas, no caso do segundo.  

Como se pode perceber, ao valor artístico da obra em si, acrescentaram-se outras 

motivações que alavancaram a adoção de medidas de proteção do patrimônio em questão. A 

seguir, uma análise dos processos de tombamento instaurados e concluídos no Rio de Janeiro, 

no intuito de suscitar uma reflexão sobre as condicionantes dessas ações. 

 

 

3.1.1 O Edifício do MESP207 (1948) 

 

 

Antes de tratar do tombamento do edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública 

(MESP), hoje Palácio Gustavo Capanema (também popularizado como o prédio do MEC), 

faz-se necessário suscinta explanação sobre a obra.  

Desde o princípio, o edifício esteve vinculado à história dos modernistas que viriam a se 

alojar no futuro Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Concluído em 1937, foi 

                                                
207 Atual Palácio Gustavo Capanema. Endereço: Rua da Imprensa, n º 16, Centro (Região do Castelo), Rio de 
Janeiro, RJ. 
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o segundo exemplar modernista de grande porte a ser construído no Brasil, seguindo os 

preceitos de Le Corbusier. Anteriormente, em 1936, à ABI já havia cabido esse pioneirismo. 

Mas o que fez o Palácio Gustavo Capanema se notabilizar na história, sendo (erroneamente) 

considerado o marco inicial da arquitetura modernista em um edifício de uso público no país, 

foram as singulares circunstâncias que envolveram a sua concepção e sua posterior execução.  

No ano de 1935 o ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, decidiu instituir um 

concurso de projetos para a escolha da sede do seu ministério. O projeto vencedor foi o 

elaborado por Archimedes Memoria, o diretor da ENBA que substituiu Lucio Costa e que 

possuía forte ligação com o movimento integralista. Sua proposta demonstrava influência do 

movimento art-déco.  

 

 
Fig. 129. Fachada principal do projeto vencedor, denominado 
“Pax”, de Archimedes Memoria, de características art déco. Para 
Capanema, a nova “cara” do Ministério da Educação deveria refletir 
uma filiação com o modernismo de Le Corbusier, o que justificou a 
preterição da proposta de Memória. Fonte: ILISSOVSKY, Maurício e 
SÁ, Paulo Sergio M. de (Org.). Colunas da Educação: a Construção 
do Ministério da Educação e Saúde (1935-1945). Rio de Janeiro: 
MINC/IPHAN; fundação Getúlio Vargas/CPDOC, 1996. 

 
 

Cercado por intelectuais envolvidos diretamente com o modernismo, Capanema não 

poderia aceitar que a proposta vencedora fosse construída, por uma questão de ideologia. 

Então resolveu encomendar novo projeto a uma equipe encabeçada por Lucio Costa e outros 

arquitetos que também haviam apresentado soluções de arquitetura modernista no concurso, 

como Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos, além do 

então desconhecido Oscar Niemeyer.  
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Fig. 130. O projeto inicial desenvolvido pela equipe de Lucio Costa, a pedido de Capanema. A proposta 
acabou recebendo a alcunha de “múmia”, pelo ministro e pela própria equipe que o desenvolveu, devido a sua 
rigidez formal. Tentou incorporar soluções dos projetos apresentados no certame anterior por Reidy, Moreira e 
Vasconcelos. Posteriormente, os autores viriam a ser reverenciados no partido arquitetônico do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, na Ilha do Fundão, projetado por Jorge Moreira e que remetia às 
propostas dos amigos. Fonte: ILISSOVSKY, op. cit. 
 

A nova proposta, embora permeada pelos conceitos corbusierianos, não saiu a contento e 

então se decidiu pela consultoria do próprio Le Corbusier, que foi convidado a vir ao Brasil. 

O arquiteto elaborou um projeto para terreno à beira mar, próximo à Esplanada do Castelo, 

por considerar ser o local ideal para a instalação do edifício. Diante da recusa das autoridades 

ao capricho do franco-suíço, o arquiteto, a contragosto, esboçou um segundo projeto para o 

terreno real, sem o mesmo esmero com que preparara o primeiro, deixando o país logo em 

seguida. A equipe encabeçada por Lucio Costa novamente entrou em ação, se debruçando 

sobre os croquis de Corbusier e daí surgiu o conhecido projeto do MESP, aquele que 

efetivamente viria a ser construído. 

 

 
Fig. 131. O edifício construído, a partir do projeto definitivo. Com os desenhos de Le Corbusier servindo 
como base, a equipe de Lúcio Costa desenvolve o projeto definitivo. O edifício do MESP é inaugurado em 1945, 
ano desta imagem. Fonte: <http://zoonzum.blogspot.com/2009_10_01_archive.html>. Acesso em: 02 nov. 2012. 
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Decorridos apenas três anos desde a sua construção, o Palácio Gustavo Capanema foi 

tombado. As ações que culminaram com esse fato são descritas a seguir. 

 

Fig. 132. A construção do MESP, com o edifício do 
Ministério do Trabalho em vias de ser concluído, ao fundo. 
Fonte: Arquivo SPHAN/ Pró-memória, sem data. Disponível 
em: < 
http://www.flickr.com/photos/86574342@N00/356878458>. 
Acesso em: 03 nov. 2012. 

 

No ano de 1944 Henrique Dodsworth era o prefeito do Distrito Federal, na época a cidade 

do Rio de Janeiro. A proposta de tombamento foi elaborada por Alcides da Rocha Miranda208, 

em 08 de março de 1948. O tombamento do MESP, obra de arquitetura civil, segundo o item 

“natureza da obra”, integrante do processo n º 0375-T-48, foi realizado ex-officio, em 18 de 

março de 1948, sob o n º de inscrição 315, no Livro do Tombo das Belas Artes, folha 66. O 

tombamento também compreendia o seu entorno (quarteirão) visando preservar a perspectiva 

                                                
208 Alcides da Rocha Miranda (Rio de Janeiro, 1909 – idem, 2001). Arquiteto, pintor, desenhista, professor, 
pesquisador e conservador do patrimônio. Ingressa no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
SPHAN, como chefe da seção de arte da Divisão de Estudos e Tombamentos, em 1940, e aposenta-se em 1978. 
Em 1950, pede transferência para a delegacia paulista do SPHAN em virtude do convite de Luiz Ignácio 
Romeiro de Anhaia Mello para integrar o quadro de professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo - FAU/USP, e assume a cadeira de plástica até 1955, quando retorna ao Rio de 
Janeiro. Cinco anos depois, em 1960, transfere-se para Brasília, a nova capital, participa do conselho diretor da 
fundação da Universidade de Brasília - UnB, da criação do Instituto Central de Artes - ICA, do qual é 
coordenador e professor titular entre 1963 e 1967, e da fundação do núcleo regional do SPHAN. MIRANDA, 
Alcides da Rocha (1909-2011). Biografia. In: Enciclopédia Itaú cultural: artes visuais, 2010. Disponível em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_ver
bete=978&cd_idioma=28555>.  Acesso em: 02 nov. 2012.  
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monumental do edifício. Não passou pelo Conselho Consultivo do SPHAN, uma vez que à 

época, tal procedimento ainda não estava regulamentado por lei complementar209.  

O tombamento do MESP significava a afirmação simbólica do movimento modernista 

através de um marco edificado, deliberadamente selecionado para atuar como manifesto em 

três dimensões da longevidade que se acreditava poder atingir com esse novo modo de se 

fazer arquitetura. A interferência direta de Le Corbusier (expoente máximo do racionalismo 

arquitetônico) e o reconhecimento internacional da obra contribuíram para respaldar a decisão 

do tombamento. Com essa atitude, os modernistas que compunham o quadro de funcionários 

do órgão federal de preservação do patrimônio cultural, consolidariam seu duplo papel de 

guardiões do passado e de pressupostos condutores dos rumos da história da arquitetura no 

país. 

Em 11 de setembro de 1967 Renato Soeiro, então Diretor do DPHAN, solicitou ao 

Governador do Estado da Guanabara, Francisco Negrão de Lima, a revogação do Decreto 

“E”, n º 1.495, de 24 de abril de 1967, que permitia a construção de “edifícios genéricos” nas 

adjacências do MESP. O perímetro do MESP, que abrangia a quadra que se estendia até a Rua 

Santa Luzia, havia sido tombado junto com o edifício em 1948, não apenas para salvaguardar 

sua perspectiva, mas tendo em vista que o próprio Corbusier já havia previsto, em seus 

estudos, a construção de outras edificações modernistas no local, harmonizando-se com a 

proposta do MESP. 

 

 

 

                                                
209 “Nos casos de tombamento de bens públicos, ou no caso de tombamento de bens privados, por iniciativa do 
órgão, ao qual o proprietário da coisa manifestava-se pela anuência, o Decreto-lei 25/37 NÃO [grifo meu] previa 
a audiência do Conselho Consultivo. Entretanto a Lei 6.292, de 15 de dezembro de 1975, dispondo sobre o 
tombamento dos bens pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fez inserir na processualística 
do tombamento a necessária manifestação do Ministro de Estado da Educação e Cultura, dando-lhe competência 
para homologação do ‘parecer’ do Conselho Consultivo. A partir de então, portanto, em qualquer das hipóteses 
acima enunciadas, o tombamento far-se-á pela sua inscrição em um dos Livros de Tombo, após a homologação 
do parecer do Conselho Consultivo pelo Ministro de Estado, hoje Secretário de Estado da Cultura”. CASTRO, 
Sonia Rabello de. O Estado na Preservação de Bens Culturais: o Tombamento. Rio de Janeiro: IPHAN, 
2009, pp. 56 e 57. 
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Fig. 133. Proposta de Alcides da Rocha Miranda, Chefe da Seção de Arte da Divisão de Estudos e 
Tombamentos (DET) do DPHAN, com a respectiva justificativa para o tombamento. Curioso destacar que essa 
única página figura no processo de tombamento n º 0375-T-48, como justificativa para a inscrição do bem, 
demonstrando o caráter expedito das ações, nos primórdios da criação da instituição. Fonte: processo de 
tombamento n º 0375-T-48, ACI/ RJ. 
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Fig. 134. Despacho da inscrição do bem, efetivada por intermédio do funcionário “CARLOS 
DRUMMOND DE ANDRADE”. Fonte: processo de tombamento n º 0375-T-48, ACI/ RJ. 
 

                              
Fig 135, à esquerda. O edifício do MESP e o estacionamento irregular (em amarelo) em suas adjacências, 
configurando problema na época de sua inauguração. Fonte: 
<http://cariocacultural.files.wordpress.com/2010/05/capanema.jpg>. Acesso em: 02 nov. 2012. Fig. 136, à 
direita. O edifício Barão de Mauá, construído a contragosto do IPHAN, por não se integrar à proposta 
modernista do MES e por prejudicar a sua perspectiva monumental. Fonte: 
<http://www.rioquepassou.com.br/2004/01/24/1423/>. Acesso em: 02 nov. 2012. 
 

ED. BARÃO  
DE MAUÁ MESP 

ESTACIONAMENTO 
IRREGULAR 
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O processo de tombamento do MESP cita a primazia do edifício, considerado “... a 

primeira edificação monumental, destinada à sede de serviços públicos, planejada e executada 

no mundo, em estrita obediência aos princípios da moderna arquitetura”, por Alcides da 

Rocha Miranda, em sua proposta de tombamento. Ignorando a construção da sede da ABI, a 

poucos metros de distância, realizada um ano antes da conclusão do MESP, o documento 

corrobora a afirmação anterior sobre o caráter emblemático do tombamento do Palácio 

Capanema, ainda mais se considerado o pouquíssimo tempo de existência (apenas três anos), 

reforçando o discurso defendido pelos modernistas alojados no ministério, de balizamento de 

uma nova era, de criação de um marco zero a partir do qual uma revolução estética seria 

operada. Para citar Hobsbawn, o pioneirismo atribuído ao edifício em 1937 foi uma “tradição 

inventada” que se desejava consolidar, mesmo que ao custo de subverter fatos concretos, 

como a construção da ABI em 1936. Apenas como esclarecimento, o edifício da Associação 

Brasileira de Imprensa, erigido pelos irmãos Roberto, também seguiu estritamente a cartilha 

modernista, sendo, inclusive, o primeiro no mundo a se utilizar do artifício conhecido como 

brise-soleil210, anteparo disposto na fachada para resguardá-la contra as intempéries. Como 

principal diferença entre o edifício da ABI e o MESP, o fato de o primeiro ter seguido 

rigorosamente a legislação edilícia da época, respeitando os gabaritos e o espaço interno no 

centro do quarteirão (cour) previstos pela lei. Adiante, mais detalhes serão fornecidos na 

análise do tombamento da ABI. 

 
 

 Fig. 137. O Palácio Gustavo Capanema, em 2009. Fonte: < 
http://sersustentavelcomestilo.com.br/2011/01/13/palacio-capanema/>. Acesso em: 02 nov. 2012. 

 

                                                
210 Cf. citação do arquiteto Eduardo Kneese de Mello, em seu parecer lido na reunião do Conselho Consultivo 
(proc. 1100-T-83, Prédio da Associação Brasileira de Imprensa - ABI, folha 47, ACI/ RJ), quando foi 
apresentada a proposta de tombamento do edifício da ABI. 
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3.1.2 A Antiga Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro211 (1957) 

 

 

Construída ente os anos de 1937 e 1938, a partir do projeto de Attílio Corrêa Lima212, 

vencedor do concurso nacional para a elaboração de um terminal de passageiros para esse tipo 

de aeronave, a Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro foi tombada pela DPHAN em 1957. 

 
Fig. 138. Do lado esquerdo a estação de hidroaviões, projeto vencedor de um concurso público, sendo o 
segundo edifício construído para este fim no local, inaugurado em 1938. Ao fundo o primeiro terminal de 
passageiros, inaugurado em 12 de junho de 1937. Destaque para a ausência do elevado da perimetral, cujo 
traçado iria secionar parte dos jardins dos terminais e colocar a estação de hidroaviões a poucos metros das 
novas pistas de rolamento. Fonte: <http://www.flickr.com/photos/quadro/112669746/>. Acesso em: 02 nov. 
2012. 

 

Em 1956 o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) pleiteava utilizar o imóvel para a 

instalação da sua sede, uma vez que o mesmo já se encontrava sem uso213. Talvez já temendo 

a demolição do edifício, devido à construção do elevado da perimetral, exortaram ao DPHAN 

                                                
211

 Atualmente o edifício abriga o Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER). Endereço: Praça 
Marechal Âncora, n º 15-A, Centro (Praça XV de Novembro), Rio de Janeiro, RJ. 
212 Projeto de Attilio Corrêa Lima com colaboração de Jorge Ferreira, Thomaz Estrella, Renato Mesquita dos 
Santos e Renato Soeiro. Vencedor do primeiro prêmio do concurso público realizado pelo governo federal para a 
construção do novo terminal. CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 
1928 – 1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p. 69. 
213 No dia primeiro de novembro de 1938, é inaugurada a segunda estação de passageiros de hidroaviões do 
Aeroporto Santos Dumont, construída pelo Governo Federal, funcionando até 1942, quando é extinto o serviço 
com hidroaviões. ALMIRANTE, Marcelo. Aeroporto Santos-Dumont – anos 40. Flickr, mar. 2006. Disponível 
em: <http://www.flickr.com/photos/quadro/112669746/>. Acesso em: 02 nov. 2012. 

ESTAÇÃO DE 
HIDROAVIÕES 



147 
 

 
 

pela sua proteção. O tombamento foi proposto por Lucio Costa. Em 18 de dezembro de 1956 

Rodrigo de Melo Franco de Andrade pediu à Diretoria do Serviço do Patrimônio da União 

(SPU) que lhe informasse o ministério (posteriormente descobre ser o Ministério da 

Aeronáutica) sob cuja guarda estava o imóvel em causa, a fim de lhe ser expedido a respectiva 

notificação. A DPHAN já havia deliberado proceder à inscrição do bem nos livros do Tombo 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

O tombamento da Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro foi realizado “ex-officio”, em 

29 de janeiro de 1957, sob o n º de inscrição 438, no Livro do Tombo das Belas Artes, 

Volume I, folha 82. Clóvis Salgado era o então Ministro de Estado da Educação e Cultura e 

Francisco de Assis Corrêa de Mello era o Ministro da Aeronáutica. 

 

 
Fig. 139. A estação de hidroaviões e seu jardim com espécimes da flora brasileira. 
As fachadas envidraçadas atendiam a uma exigência do concurso, que determinava a 
visibilidade para o atracadouro dos aviões. Fonte: CAVALCANTI, Lauro. Quando o 
Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928 – 1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 
2001, p. 69. 

 

 

Em 12 de dezembro de 1957 o Ministro da Aeronáutica resolveu manifestar-se contra o 

tombamento214, tendo em vista sua intenção de demolir a estação de hidroaviões para no local 

construir a sede social do Clube da Aeronáutica. Em 25 de junho de 1958, Renato Baptista 

Morato, perito em belas artes, elaborou parecer endossando as aspirações de destombo 

ensejadas pelo Ministro da Aeronáutica. Em um dos pontos do parecer, Morato utilizou como 

                                                
214 Processo de tombamento n º 0552-T-56, Aviso n º 1.280 GM-4, de 12 de dezembro de 1957, ACI/ RJ.  
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argumento o fato da construção do elevado da perimetral215 ter comprometido a perspectiva 

do edifício, eliminado parte de seu jardim e com isso descaracterizado a obra como um todo, 

tornando-a desprovida dos atributos que justificaram seu tombamento no ano anterior216.  

 
Fig. 140. A construção do Elevado da Perimetral, no início da década de 50, na 
altura do Museu Histórico Nacional. Fonte: < 
http://farm1.static.flickr.com/77/181691218_77cd95f396.jpg>. Acesso em: 03 nov. 
2012. 
 

 
Fig. 141. O traçado do novo viaduto, que eliminaria um trecho do jardim frontal à 
estação de hidroaviões e passaria rente ao edifício. Fonte: processo de tombamento n º 
0552-T-56, Anexo 2, ACI/ RJ.  

                                                
215 O Elevado da Perimetral é um viaduto que vai do Aeroporto Santos-Dumont, na Praça Marechal Âncora, até 
o bairro de São Cristóvão, conectando-se à Ponte Rio-Niterói. Ele corta o Centro do Rio de Janeiro pela orla 
marítima, colocando-se entre sua massa edificada e o cais do porto, atravancando a visão da cidade para quem a 
observa a partir do mar. O viaduto sempre gerou debates ferrenhos entre políticos e urbanistas, os últimos quase 
sempre o condenando.  A demolição de um trecho considerável e a construção de um mergulhão estão previstas 
no pacote de obras denominado “Porto Maravilha”, visando às Olimpíadas de 2016 que ocorrerão no Rio. 
216 “(...) 4. Entretanto, posteriormente, as necessidades da Metrópole exigiram obras municipais de vulto, entre as 
quais conta-se a construção da Avenida Perimetral, cujo “elevado” quebrou irremediavelmente a harmonia 
artística acima referida, mutilando o jardim e comprometendo por completo a perspectiva do edifício devido à 
eliminação do seu campo de vista. (...)”. Aviso n º 457/GM-4, de 25 de junho de 1958, do perito em belas artes, 
Renato Baptista Morato. Processo de tombamento n º 0552-T-56, folha 19, ACI/ RJ.  

ESTAÇÃO DE 
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O Ministério da Aeronáutica ainda citou a “benevolência” da instituição ao ceder terrenos 

na Ilha do Fundão (na Avenida Brigadeiro Trompowski) para a construção de equipamentos 

da nova Cidade Universitária, e que, portanto, a União deveria ser mais flexível, favorecendo 

o intento dos militares.  

Após calorosa batalha de ofícios, finalmente a Aeronáutica cedeu e Renato Baptista 

Morato escreveu novo ofício a Clovis Salgado, Ministro da Cultura, em 22 de fevereiro de 

1958 (a questão arrastou-se por pouco mais de um ano da data do tombamento), aceitando a 

inscrição do bem. 

Renato Baptista Morato era “Conservador do Patrimônio Histórico e Artístico, Nível 19”, 

segundo estava escrito em uma certidão lavrada pelo próprio em 18 de fevereiro de 1965, 

objetivando a exclusão de um atracadouro (“píer”) de aviões, em concreto, de qualquer 

relação com edifício tombado da estação. Não foi possível identificar se na época em que 

esteve do lado da Aeronáutica, até 1958, o profissional já era funcionário do então DPHAN, 

colocando-se oficialmente de encontro à posição da autarquia a que pertencia. 

Desde 27 de março de 1987 o edifício passou a abrigar a Sede do Instituto Histórico-

Culural da Aeronáutica (INCAER). 

O tombamento da Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro em 1957, tal qual ocorreria 

futuramente no caso do Pavilhão Luiz Nunes no ano de 1998, em Pernambuco, configurou-se 

como uma iniciativa do Instituto dos Arquitetos do Brasil, através de sua representação 

regional. A apropriação de um espaço de interesse arquitetônico pela instituição seria bem 

sucedida no estado nordestino, mas a concessão para usufruto do edifício carioca (de valor 

reconhecido pela crítica internacional217) não se efetivou. Apesar do malogro das intenções do 

IAB a estação, que até os dias atuais encontra-se vinculada ao Ministério da Aeronáutica, 

felizmente foi salva da destruição, tornando-se integrante do patrimônio da União. Neste caso, 

nota-se mais uma vez a importância de parcerias entre o órgão federal de preservação e outras 

instituições de expressividade junto à opinião pública, no intuito de indicar, estimular e 

respaldar ações de salvaguarda.   

O Ministério da Aeronáutica desejava demolir o edifício para em seu lugar construir a sede 

social de um clube. Amparando-se na construção do viaduto da perimetral como 

empreendimento de interesse público que descaracterizaria a integridade dos jardins da 

estação (considerados bens integrados ao imóvel), os militares foram contra o tombamento. 

No final das contas, nesse caso em específico, o tombamento deu-se como medida protetiva 

                                                
217 A esse respeito, consultar: BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 3 ª reimp. da 4 ª ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 102 a 104. 
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de um bem em iminente risco de destruição. Como último detalhe a ser destacado, vale 

lembrar que Renato Soeiro, à época funcionário da DPHAN e futuro sucessor de Rodrigo M. 

F. de Andrade na presidência da instituição, havia sido um dos colaboradores de Attílio 

Corrêa Lima, no projeto para a estação. Portanto a influência de Soeiro também surge como 

hipótese plausível pendendo a favor do tombamento da antiga estação aeroportuária.  

 

 

3.1.3 O Parque do Flamengo218 (1965) 

 

 

O parque do Flamengo levou cerca de quinze anos para ser concluído. Ocupando 1,2 

milhões de metros quadrados, também é conhecido como Aterro do Flamengo ou ainda, 

Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, essa última denominação menos popular. A proposta para 

a sua criação remonta o ano de 1938, e previa a construção de um park-way219 sobre aterros, 

conectando a Zona Sul ao Centro da cidade, pela orla.  

 

“As obras se iniciaram no início da década de 1950, e estavam concluídas em 1965. 
Foram lançados ao mar grandes blocos de pedra formando um dique, depois 
preenchido pelos vagões que vinham do morro que estava sendo arrasado [o Morro 
de Santo Antônio, que ficava próximo]. Um dispositivo de bombas hidráulicas 
removeu a água e lançou areia do fundo da baía para completar o aterro”. 220 

  

 

O Aterro possui projeto paisagístico de Roberto Burle Marx, espaços para a recreação e 

práticas esportivas, além de uma série de equipamentos idealizados pelo arquiteto Affonso 

Eduardo Reidy. Dentre eles, podemos destacar: o Museu de Arte Moderna (MAM), o Museu 

Carmem Miranda (antigo Pavilhão da Viúva), a Pista de Dança, o Coreto e o Pavilhão do 

Flamengo. O parque ainda conta com o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, 

também conhecido como Monumento aos Pracinhas, tombado recentemente, projeto dos 

arquitetos Marcos Konder Netto e Hélio Ribas Marinho. 

                                                
218

 Endereço do Parque do Flamengo: Av. Infante Dom Henrique, Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ. 
219 “(...) o park-way pretende, antes de tudo, ser uma via de recreio, multiplicando as soluções paisagísticas e 
mostrando ter sido alvo de preocupações de ordem plástica. Tais vias desfrutam de um regulamento particular; 
são reservadas estritamente ao passeio e ao esporte e proibidas à circulação de caminhões pesados e transporte de 
ordem comercial”. CORBUSIER, Le. VI - Criação de um instrumental de urbanismo para uso da sociedade da 
máquina. In: Planejamento Urbano. 2 ª ed. São Paulo: Perspectiva S.A., 1984. p. 85. Na proposta para o Aterro 
do Flamengo, a adoção de uma mescla de eixo viário cruzando uma aprazível zona de recreação pública 
proporcionaria uma aproximação ao conceito de Le Corbusier. 
220 Prefeitura do Rio de Janeiro/ Secretaria Especial de Turismo. O Parque do Flamengo e seu Potencial para 
o Turismo, Coleção Turismo do Rio. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro, 2008, p. 17. 
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Fig. 142, à esquerda. O MAM, de Reidy, erguido entre 1954 e 1958.  Fig. 143, à direita. O Monumento aos 
Pracinhas, dos arquitetos Marcos Konder Netto e Hélio Ribas Marinho, construído entre 1957 e 1960. Fonte: 
Prefeitura do Rio de Janeiro/ Secretaria Especial de Turismo. O Parque do Flamengo e seu Potencial para o 
Turismo, Coleção Turismo do Rio. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro, 2008. pp. 14 e 15. 
 

 
Fig. 144. O traçado orgânico do Aterro, perfeitamente harmonizado 
com a paisagem. Fonte: BONDUKI, Nabil Georges. Affonso Eduardo 
Reidy. Portugal: Editorial Blau, 1999. 

 

 
Fig. 145. O parque recém-inaugurado, na década de 60. Note-se 
a vegetação ainda pouco exuberante. Fonte: BONDUKI, op. cit. 
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O tombamento do Parque do Flamengo foi solicitado por Carlos Lacerda, Governador do 

Estado da Guanabara, em 27 de outubro de 1964. Para o Arquiteto Paulo Thedim Barreto, 

Chefe da Seção de Arte do DPHAN, “o significado social-paisagístico do Parque do 

Flamengo e o valor de seus elementos arquitetônicos” seriam atributos que justificariam seu 

tombamento221. Enquanto relator do processo de tombamento do parque, designado pelo 

próprio Rodrigo M. F., presidente do Conselho Consultivo, o Conselheiro Paulo Ferreira 

Santos, no seu relato sobre o processo, tentou amenizar a polêmica acerca do tombamento do 

bem inacabado, justificando que Carlos Lacerda tão somente intencionava a salvaguarda da 

paisagem, no trecho conquistado ao mar compreendido entre a Praia de Santa Luzia e o Morro 

da Viúva, sugerindo a inscrição do parque no Livro do Tombo Paisagístico. 

A construção do Parque do Flamengo era parte integrante de uma proposta para o desafogo 

do tráfego entre a zona sul e o centro (construção de novas pistas de rolamento), prejudicado 

pelo rápido e desordenado adensamento da região. Ademais, tinha a missão de criar uma nova 

ambiência em bairros costeiros como o Flamengo, Glória e Botafogo, carentes de espaços 

públicos para recreação, fruto da especulação imobiliária que havia saturado a malha urbana 

existente. 

 O tombamento da obra no ano de 1965, mesmo inacabada, seria o “laço de fita do pacote”, 

em cujo conteúdo estaria o próprio parque, para presentear a cidade no ano das comemorações 

oficiais do seu quarto centenário. Como todo bom político, a Carlos Lacerda interessava 

coroar o último ano do seu mandato com esse feito, que de maneira indelével seria atribuído à 

sua administração. 

O Parque do Flamengo é inscrito sob o n º 30, a fl. 10, do Livro do Tombo Histórico, 

Etnográfico e Paisagístico, em 28 de julho de 1965, por ordem de Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, então Diretor do DPHAN. 

                                                
221 Processo de tombamento n º 0748-T-64, folha 62, Despacho de 14/12/1964, ACI/ RJ.  
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Fig. 146. A área tombada do Parque do Flamengo. Nota-se que não apenas o trecho continental da obra está 
englobado pelo perímetro de preservação, mas também uma faixa de cem metros contados a partir da costa e 
avançando sobre o mar (denotando a preocupação de que alguma construção futura viesse a comprometer a vista 
do parque para a Baía de Guanabara). Fonte: poligonal de tombamento desenhada pela Arquiteta Cláudia Girão 
(sobre proposta elaborada pelo “Grupo de Trabalho para a Urbanização do Aterro”), integrante do parecer sobre o 
Parque do Flamengo: “Movimento pela Preservação do Parque Público”, de 29 de agosto de 2006, anexado ao 
processo de tombamento n º 0748-T-64, ACI/ RJ. 
 

 
Para Paulo Santos, que foi o relator do processo de tombamento do parque, “o perigo 

maior consiste na inclusão futura na área ajardinada, de pavilhões de diversões, restaurantes, 

cinemas e quejandas edificações, (...) inclusão que tendo a justificá-la o interesse prático ou 

cívico das iniciativas, poderá sacrificar irremediavelmente a beleza do conjunto”222.  

Apesar do forte apelo político enquanto motivação para a medida, o tombamento do parque 

do Flamengo de certa forma serviu de estratégia preventiva contra o avanço da especulação 

imobiliária na região. Não obstante, como previu Paulo Santos, depois de anos de 

preservação, sua configuração original atualmente encontra-se ameaçada por intervenções de 

grupos particulares associados ao poder público. Em um projeto para a Marina da Glória 

(imagem acima), setor integrante do parque, existe uma proposta onde uma “lâmina” sobre o 

espelho d’água (na foto da página seguinte, em amarelo) deforma o traçado original 

idealizado por Reidy. Em adição, uma série de novos equipamentos pululam no molhe oposto 

ao da referida intervenção, comprometendo ainda mais a configuração tombada. 

                                                
222 Processo de tombamento n º 0748-T-64, página 03 do parecer sobre o Parque do Flamengo: “Movimento pela 
Preservação do Parque Público”, de 29 de agosto de 2006 , ACI/ RJ.  
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Fig. 147. A Marina da Glória, em 2008. Fonte: 
<http://portoimagem.files.wordpress.com/2008/11/marina_da_gloria-
rio.jpg>. Acesso em: 03 nov. 2012. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 148. Simulação computadorizada, baseada na proposta da prefeitura do Rio 
elaborada em 2008. Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro/ Secretaria Especial de Turismo. O 
Parque do Flamengo e seu Potencial para o Turismo, Coleção Turismo do Rio. Rio de Janeiro: 
Prefeitura do Rio de Janeiro, 2008.  
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3.1.4 A Chácara do Céu223 (1974) 

 

 

A casa foi construída por Raymundo Ottoni da Castro Maya, no lugar da antiga residência 

que herdara de seus pais e que mandou demolir em 1950, cedendo lugar ao projeto modernista 

de 1954, encomendado ao arquiteto Wladimir Alves de Souza. Maya, além de bacharel em 

direito, foi um empresário bem sucedido, destacando-se acima de tudo como amante das artes. 

Ao longo da vida reuniu uma coleção admirável de obras de grande valor, das quais rico 

legado pictórico e iconográfico compõe o acervo do atual museu, no qual a residência de 

Santa Teresa foi transformada. O próprio Raymundo Castro Maya, ainda em vida, criou uma 

fundação como o seu nome, para a qual destinou a custódia da Chácara do Céu e de outro 

imóvel situado no Alto da Boa Vista após a sua morte. Atualmente, ambas pertencem ao 

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). 

Os tombamentos da casa da Rua Murtinho Nobre e o da Estrada do Açude foram 

solicitados em conjunto por Affonso Celso Parreiras Horta, Presidente da Fundação 

Raymundo Ottoni de Castro Maya, em 17 de setembro de 1973. Renato Soeiro, então diretor 

do IPHAN, pediu ao presidente da fundação que enviasse documentação histórica e 

fotográfica sobre os dois edifícios, relação completa dos seus respectivos acervos e o nome e 

endereço da entidade proprietária, uma vez que na repartição, não havia informações sobre os 

imóveis referidos. 

  Lygia Martins Costa, Chefe da Sessão de Arte, emitiu informação favorável ao 

tombamento paisagístico dos imóveis, juntamente com os parques onde se encontravam 

inseridos, bem como o tombamento histórico e artístico de suas coleções. Nesse sentido, 

pediu ao diretor do IPHAN que solicitasse a relação integral das peças, pois as listas 

remetidas pela Fundação Raymundo de Castro Maya estavam incompletas.  

 No dia 18 de setembro de 1974, em reunião do Conselho Consultivo tendo como relator 

Gilberto Ferrez, deliberou-se, por unanimidade de votos, pelo tombamento dos bens, sob a 

seguinte inscrição: “1) Prédio localizado na Estrada do Açude, n º 764 e respectivos acervos 

histórico e artístico, inclusive o parque paisagístico que o ambienta, no Alto da Boa Vista; 2) 

Prédio localizado na Rua Murtinho Nobre, n º 93, conhecido como “Chácara do Céu” e 

respectivos acervos histórico e artístico, inclusive o parque paisagístico que o ambienta, em 

                                                
223

 Endereço do hoje Museu da Chácara do Céu: Rua Murtinho Nobre, n º 93, Santa Teresa, Rio de Janeiro, RJ. 
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Santa Teresa, Estado da Guanabara”224. O aspecto mais importante do tombamento dizia 

respeito à questão paisagística dos sítios onde os museus estavam implantados, como 

ressaltou Gilberto Ferrez em documento dirigido a Renato Soeiro na ocasião da reunião do 

Conselho Consultivo. O relator do processo também pediu providências em relação à antiga e 

arruinada residência de Santos Lobo, vizinha da Chácara do Céu, que constituía ameaça ao 

entorno paisagístico da chácara. Ferrez temia que o terreno da casa viesse a ser ocupado 

indevidamente e alguma edificação indesejável empanasse a vista do museu. 

 O Museu da Chácara do Céu e o Museu da Estrada do Açude foram inscritos sob o n º 66, 

a fl. 15, do Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; sob o n º 450, a fl. 74, 

do Livro do Tombo Histórico e sob o n º 520, a fl. 95, do Livro do Tombo das Belas Artes, 

em 23 de setembro de 1974, por ordem de Renato Soeiro. 

 No processo de tombamento há um ofício datado de 01/02/1982, do Sr. Jayme Bastian 

Pinto, pertencente à Fundação Raymundo Ottoni de Castro Maya (sua função na instituição 

não é mencionada no documento225), respondendo a uma consulta “sobre a possibilidade de 

ser cedido, duradouramente, o uso de bens pertencentes à Fundação Castro Maya”226, 

realizada na administração de Renato Soeiro, a pedido do Conselheiro Pedro Calmon, e 

respondida no período da data do ofício, que já correspondia à administração de Aloisio 

Magalhães (presidente da então SPHAN). Segundo a resposta do Sr. Jayme Bastian Pinto, os 

museus configuravam-se como inalienáveis por lei, portanto não poderiam ser comerciáveis, 

“devendo permanecer, para sempre, no destino que lhes foi assinado quando da sua 

doação”227. Presume-se que a doação referida seja aquela que transferiria os imóveis para a 

Fundação Castro Maya, quando da morte do seu fundador. Fato é que os dois museus teriam 

sua posse repassada ao IPHAN no ano seguinte (no dia 11/01/1983)228. 

 A residência da Chácara do Céu tem uma tipologia que remete à casa modernista de 

Warchavchik, na Rua Itápolis, em São Paulo, pela simetria e prevalência de volumes 

monolíticos. O projeto de Wladimir Alves de Souza, no entanto, possui o corpo central 

recuado e dois corpos avançados nos flancos, enquanto a casa de Warchavchik possui um 

                                                
224 Ata da Sexagésima Sexta Sessão Ordinária do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, anexada ao processo de tombamento n º 0898-T-74, ACI/ RJ.  
225 Segundo reportagem do jornal “O Globo” de 12/01/1983, Jayme Bastian Pinto foi designado para a vice-
presidência do Conselho Consultivo dos Museus Castro Maya, ato sacramentado em solenidade para a assinatura 
dos regimentos internos dos museus realizada em 11/01/1983, quando da transferência da sua tutela para a 
Fundação Nacional Pró-memória. Museus passam à Fundação Nacional Pró-memória: Chácara do Céu e Açude 
são do MEC. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 12 jan. 1983. 
226 Conforme literalmente escrito no ofício. 
227 Ibdi. 
228 Museus passam à Fundação Nacional Pró-memória: Chácara do Céu e Açude são do MEC. Jornal O Globo, 
Rio de Janeiro, 12 jan. 1983. 



157 
 

 
 

bloco proeminente ao centro e dois outros menores nas extremidades, de certa maneira o 

inverso do projeto carioca. A residência da Chácara do Céu é revestida externamente por pó-

de-pedra, o que confere um ar rústico e colabora na integração do edifício ao parque onde está 

inserido. Vale destacar ainda que os aspectos paisagísticos do entorno do imóvel também 

guardam patente similaridade com o bosque circundante à casa modernista paulista. 

 

 
Fig. 149. A casa do Museu da Chácara do Céu. Um dos ícones da arquitetura modernista 
do país, a casa foi construída em terreno de 18.000,00m², no bairro de Santa Teresa, de 
frente para a Baía de Guanabara. Fonte: < http://www.funtouristattractions.com/a/museu-
ch-cara-do-c-u-rio-de-janeiro-brazil/3977”, em consulta realizada no dia 27/9/2012>. 
Acesso em: 27 set. 2012. 

 

 
 Ao que tudo indica, o tombamento das casas de Raymundo Ottoni de Castro Maya em 

1974, teve como principal motivador a conservação de sítios de relevante interesse 

paisagístico e, em segundo plano, dos imóveis e de seus bens integrados, em que pese o fato 

de que, no caso da residência da Rua Murtinho Nobre, a mesma revestir-se de características 

arquitetônicas relevantes para o movimento modernista no estado. Episódio similar voltaria a 

acontecer em 1987 (13 anos mais tarde), com o tombamento da casa modernista de 

Warchavchik, na Vila Mariana, em São Paulo229. 

 O fato de Castro Maya ter sido o primeiro diretor do Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, mecenas de grande projeção no cenário cultural carioca e de ter exercido função 
                                                
229 Ver item 2.4.1 do capítulo 2, p. 104. 
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pública no âmbito municipal e federal (na Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional do Conselho Federal de Cultura), conferiu certo respaldo e celeridade aos trâmites 

do processo, acredita-se. Para além das motivações elencadas, o tombamento dos imóveis e 

dos bens integrados a eles, configurou-se como o endosso de postura preservacionista 

conduzida pelo antigo proprietário, ainda em vida, consolidando através de proteção federal 

um patrimônio destinado previamente ao usufruto da coletividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fig. 150. Raymundo Ottoni de Castro Maya foi o primeiro presidente do MAM - RJ. Em 1972, após sua 
morte, foi aberto o museu da Chácara do Céu, em propriedade deixada por ele para a Fundação Raymundo 
Ottoni de Castro Maya (fundada por Raymundo ainda em vida, em 1963). Em 1983 a fundação foi extinta e seu 
patrimônio (os museus da Chácara do Céu e da Estrada do Açude com todo seu acervo) incorporado ao IPHAN. 
Fonte: <http://www.rioecultura.com.br/coluna_patrimonio/coluna_patrimonio.asp?patrim_cod=42>. Acesso em: 
03 nov. 2012. 
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3.1.5 A Sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI)230 (1984) 

 

 

 O jornalista Barbosa Lima Sobrinho231, presidente da ABI, em ofício de outubro de 1983 

dirigido a Marcos Vinicius Vilaça232, Secretário de Cultura do MEC, que na época movia 

esforços para que o Mosteiro de São Bento e o edifício do MEC fossem declarados 

patrimônios culturais da humanidade, pediu que o edifício da ABI (também conhecido como 

Edifício Herbert Moses) fosse incluído nesse escopo. No documento, Barbosa Lima Sobrinho 

argumentava que o imóvel “foi o primeiro prédio em estilo moderno inaugurado na área do 

antigo Morro do Castelo, com o projeto de arquitetos brasileiros, os irmãos MM Roberto. O 

edifício do Ministério da Educação, iniciado antes, só se inaugurou depois do prédio da 

ABI”233. Portanto Barbosa, equivocadamente, pleiteava um “tombamento em escala mundial”, 

o que seria uma incongruência de terminologia, uma vez que o instituto do tombamento 

encontra-se em categoria distinta daquela que preconiza a inserção de um bem na lista do 

patrimônio mundial. Em 1936, o próprio Barbosa Lima Sobrinho havia integrado a comissão 

julgadora do concurso para a construção da “Casa do Jornalista”, que teve por vencedor o 

projeto dos irmãos Roberto. 

 Em novembro de 1983, Glauco Campello, Diretor da 6 ª DR (atual Superintendência do 

IPHAN no Rio de Janeiro), enviou ofício a Augusto Carlos da Silva Telles, Diretor da 

Diretoria de Tombamento e Conservação, pronunciando-se favoravelmente ao tombamento 

do edifício da ABI (Marcus Vilaça havia repassado a incumbência de decidir sobre a 

pertinência ou não do tombamento, ao Diretor da 6 ª DR234). Glauco Campelo manifestou-se a 

favor da inscrição, argumentando que a solicitação de Barbosa Lima Sobrinho “é justificável, 

a nosso ver, não só pelo valor cultural de obra pioneira de nossa arquitetura, como pelo seu 

                                                
230 Endereço da Associação Brasileira de Imprensa: Rua Araújo Porto Alegre, n º 71, Centro (Região do 
Castelo), Rio de Janeiro, RJ.  
231 “Na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), exerceu a presidência nos períodos de 1926 a 1927; 1930 a 
1932; a presidência do Conselho Administrativo de 1974 a 1977; e novamente a presidência de 1978 a 2000”. 
BARBOSA Lima Sobrinho. In: Wikipédia, set. 2012. Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barbosa_Lima_Sobrinho>. Acesso em: 03 nov. 2012.  
232 Membro do Conselho Diretor da Fundação Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (MEC), 1966/1972 e 
novamente nomeado pelo Ministério da Educação e Cultura para os períodos de 1978/1984, 1984/1990, tendo 
ocupado também cargos na Procuradoria Jurídica e na Assessoria Especial desse Instituto. MARCOS Vilaça. In: 
Wikipédia, out. 2012. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Vila%C3%A7a>. Acesso em: 03 
nov. 2012. 
233Processo de tombamento n º 1100-T-83, folha 01, ACI/ RJ.  
234 Processo de tombamento n º 1100-T-83, anotação à caneta, no canto superior esquerdo da folha 01, ACI/ RJ.  
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significado histórico relacionado com as lutas pela liberdade de expressão em nosso país”235. 

Em anexo ao ofício, seguiu-se um estudo elaborado pelo arquiteto Edgard Jacintho da Silva. 

 O estudo do profissional ressaltava “os três possíveis fatores de renovação apresentados 

pelo projeto, como seriam o ‘espírito de superação do funcionalismo ortodoxo, a renúncia a 

um ascetismo esterilizante e a valorização plástica a partir de soluções técnicas coerentes com 

o programa’”236. Ele ainda mencionou “a eventualidade da obra já expressar na época, um 

compromisso de aplicação precursora de padrões arquitetônicos renovadores para esta 

tipologia de edificação destinada a atividades associativas de interesse público (...)”237. 

 O Secretário de Cultura Marcos Vilaça encaminhou o pedido ao Conselho Consultivo, 

nomeando o arquiteto Eduardo Kneese de Mello como relator. Em parecer, Eduardo Kneese 

de Mello endossou o pedido de Barbosa Lima Sobrinho, ressalvando que da parte do SPHAN 

caberia apenas a inclusão do edifício no patrimônio nacional e não no patrimônio cultural da 

humanidade, competência que extrapolaria as atribuições da instituição. 

 O tombamento do edifício da ABI foi a conselho e por unanimidade de votos, aprovado238, 

sendo homologado pela Ministra da Educação e Cultura Esther de Figueiredo Ferraz, em 

05/4/1984239. 

 O Edifício da ABI foi inscrito sob o n º 559, a fl. 10, do Livro do Tombo das belas Artes – 

Volume 2, em 29 de maio de 1984, por ordem de Marcos Vinícios Vilaça, então Secretário de 

Cultura. 

 A questão que se coloca como determinante neste tombamento, para além dos méritos 

arquitetônicos da obra em questão, é a influência de personalidades de relativo prestígio nos 

órgãos envolvidos, atuando ativamente e viabilizando de modo célere a inscrição do bem 

como patrimônio federal.    

 

 

 

 

                                                
235 Processo de tombamento n º 1100-T-83, folha 34, ACI/ RJ. 
236Processo de tombamento n º 1100-T-83, folhas 35 e 36, estudo apresentado pelo arquiteto Edgard Jacintho da 
Silva, em 23 nov. 1983, ACI/ RJ.  
237 Processo de tombamento n º 1100-T-83, folha 36, estudo apresentado pelo arquiteto Edgard Jacintho da Silva, 
em 23 nov. 1983, ACI/ RJ. 
238 Processo de tombamento n º 1100-T-83, folha 50, ACI/ RJ. 
239 Processo de tombamento n º 1100-T-83, folha 58, ACI/ RJ. 
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Fig. 151, à esquerda. Fachada principal da ABI. Fonte: 
<http://www.almanaquedacomunicacao.com.br/blog/?p=600>. Acesso em 03 nov. 2012. Fig. 152, à direita. 
Fachadas Norte e Oeste. Fonte: Anexo do processo 1100-T-83, caixa RJ003/3/03, foto n º 15, novembro de 
1983.    

                                        

                                                 

 
Fig. 153, à esquerda.  Fachada Oeste. Fonte: Anexo do processo 1100-T-83, caixa RJ003/3/03, foto n º 04. Fig. 
154, à direita. Pátio interno. Fonte: Anexo do processo 1100-T-83, caixa RJ003/3/03, foto n º 03, cedida pelo 
INEPAC, mai. 1977. 
 
 

Ao lado, a fachada principal (Norte) do edifício. Abaixo, 
foto das fachadas Norte e Oeste, datadas de novembro de 
1983. Note-se que a orientação desfavorável foi 
equacionada com a colocação dos brise-soleil (primeiros 
a serem construídos no mundo), solução que não apenas 
protegia as fachadas, mas que, plasticamente, conferia 
rigidez e um aspecto monolítico ao edifício. A proposta 
inédita dos irmãos Roberto, causou estranheza na época. 
Comentava-se, erroneamente, que o edifício não possuía 
janelas, quando de fato, havia um corredor entre os brises 
e as esquadrias, que existiam, mas não ficavam evidentes. 
Esta zona intermediária funcionava como dissipadora de 
calor, conferindo conforto térmico ao edifício. 

Do lado esquerdo, a fachada 
com a sigla que a partir de 
1915 passou a designar a 
entidade, pretendendo-se 
conferir abrangência nacional 
à mesma. A Associação 
Brasileira de Imprensa 
inicialmente denominava-se 
apenas “Associação de 
Imprensa”. 
Do lado direito, o prisma 
formado pela junção das faces 
internas da ABI e dos edifícios 
vizinhos, criando um espaço 
de estacionamento conhecido 
como “cour”. 
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Fig. 155, à esquerda. Brise-soleil visto por dentro. Fonte: Anexo do processo 1100-T-83, caixa RJ003/3/03, 
foto n º 16, novembro de 1983. Fig. 156, à direita.  Brise-soleil e corredor. Fonte: Anexo do processo 1100-T-
83, caixa RJ003/3/03, foto nº 17, novembro de 1983. “Le Corbusier, que inventou o brise-soleil, veio vê-lo 
assentado em um edifício por primeira vez, no Rio de Janeiro, na sede da ABI”, disse o arquiteto Eduardo 
Kneese de Mello, em seu parecer lido na reunião do Conselho Consultivo, quando foi apresentada a proposta de 
tombamento do edifício. Fonte: proc. 1100-T-83, fl. 47. 

 

 
 

Fig. 157. Alto do edifício. Fonte: Anexo do processo 1100-T-83, caixa RJ003/3/03, foto n º 13, maio de 1977. 
Vista do topo, tendo a Avenida México e os fundos do MNBA no canto superior direito e a Rua Araújo Porto 
Alegre e as árvores da fachada Norte da Biblioteca Nacional, no canto superior esquerdo. 
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Fig. 158. Jardim do terraço. Fonte: Anexo do processo 
1100-T-83, caixa RJ003/3/03, foto n º 10, maio de 1977. 

 

 

Fig. 159. Espaço de convivência. Fonte: Anexo do 
processo 1100-T-83, caixa RJ003/3/03, foto nº 08, maio 
de 1977. 

 

                                  

Fig. 160, à esquerda. Vestíbulo. Fonte: Anexo do processo 1100-T-83, caixa RJ003/3/03, foto n º 09, maio de 
1977. Fig. 161, à direita. Escada do auditório. Fonte: Anexo do processo 1100-T-83, caixa RJ003/3/03, foto n º 
18, novembro de 1983. 

 

 

O PAINEL 
ENVIDRAÇADO QUE 
SE VÊ NA FACHADA 
PRINCIPAL, PELO 
LADO DE DENTRO 
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3.1.6 O Hotel do Parque São Clemente240 (1985) 

 

 

 Em 29 de dezembro de 1983, Glauco Campello, diretor da antiga 6 ª DR (atual 

Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro), solicitou que Irapoan Cavalcanti de Lyra, 

Subsecretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, opinasse a respeito do 

posicionamento do arquiteto Edgard Jacintho da Silva (consultor técnico da FNPM, alocado 

na 6 ª Regional241, que realizou os estudos sobre o objeto a pedido do próprio Glauco) sobre o 

tombamento do Hotel do Parque São Clemente, em Nova Friburgo, e do Conjunto Residencial 

do Parque Guinle, no bairro das Laranjeiras, RJ, tendo o arquiteto se manifestado contrário242, 

entendendo serem as normas então vigentes para tombamento incompatíveis com a proposta, 

nesse caso. Diante da negativa, Glauco pediu que os tombamentos propostos fossem 

analisados pelo órgão competente da subsecretaria. 

 Em seu parecer, Edgard Jacintho da Silva havia proposto a criação de uma nova 

modalidade de tombamento, o “ad-referendum”, com o espaço de carência correspondente ao 

de uma geração, cuja finalidade seria assegurar a homologação do tombamento e ao mesmo 

tempo permitir uma análise imparcial do objeto, caracterizada por juízo menos distorcido, 

sem a interferência de contemporâneos à época da concepção do projeto. 

 O argumento citado como maior motivador do tombamento foi o valor histórico da obra, 

sempre vinculado ao da importância da figura de Lucio Costa. No parecer de Eduardo 

Kneese, por exemplo, lê-se: “(...) porque não se trata apenas do valor arquitetônico daquelas 

duas obras [referindo-se ao hotel de Friburgo e ao Conjunto Residencial do Parque Guinle em 

Laranjeiras, no Rio de Janeiro, ambos arrolados na mesma solicitação de tombamento], mas 

também, e especialmente ao seu valor histórico, como importantíssima contribuição à nossa 

arquitetura, exatamente no momento em que ela se transforma e se liberta (...)”243. Já na 

informação do arquiteto Pedro de Alcântara (DTC, SPHAN), tem-se: “Louvamos a iniciativa 

da 6 ª DR porque parece-nos chegar o momento da SPHAN e do País saldarem uma dívida 

com seu antigo servidor, desmentindo o dito popular “santo de casa não faz milagre”244. 

                                                
240 Endereço do hotel: Nova Friburgo, Rio de Janeiro, RJ. 
241 Processo de tombamento n º 1109-T-84, folha 57, ACI/ RJ.  
242 “No seu parecer, o técnico acima referido (Edgard Jacintho da Silva), após analisar a qualidade dos trabalhos, 
questionou a validade do tombamento definitivo de bens culturais de produção contemporânea”. Processo de 
tombamento n º 1109-T-84, folha 01, 2 º parágrafo, ACI/ RJ.  
243 Processo de tombamento n º 1109-T-84, folha 54, ACI/ RJ.  
244 Processo de tombamento n º 1109-T-84, folha 06, ACI/ RJ. 
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 Eduardo Kneese de Mello seria o relator do processo, mas faltou à reunião do Conselho 

Consultivo, que aconteceu no Quartel da Tropa da Fortaleza de Santa Cruz, na Ilha de 

Anhatomirim, em Santa Catarina, em 22 de janeiro de 1985. Irapoan Cavalcanti de Lyra 

estava como secretário dessa reunião do Conselho Consultivo e na ausência do relator 

Eduardo Kneese, foi quem leu o parecer do conselheiro ausente. O tombamento foi aprovado 

por unanimidade. 

 Em 13 de agosto de 1985 o então Ministro da Cultura, Aluísio Pimenta, homologou o 

tombamento do Edifício do Hotel do Parque São Clemente245, que foi inscrito sob o n º 570, a 

fl. 09, do Livro do Tombo das belas Artes – Volume 2, em 30 de setembro de 1985, por 

ordem de Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, então Secretário do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. 

 O tombamento desta obra de Lucio Costa denota gesto de declarada reverência por parte de 

certos membros da SPHAN para com a figura do arquiteto, embora se acredite que o imóvel, 

de significativos méritos estéticos e técnicos, por si só já ensejasse algum tipo de proteção 

enquanto patrimônio cultural.  

 O caso seguinte, referente ao tombamento do Conjunto Residencial do Parque Guinle, 

segue o mesmo princípio deste. 

 

 

Fig. 162. O Hotel do Parque São Clemente. O edifício, integrando o vernáculo 
ao racionalismo modernista. Fonte: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/01.003/3245>. Acesso 
em: 03 nov. 2012.   

                                                
245 Em 1975 os tombamentos e cancelamentos dos mesmos passam a se tornar dependentes de homologação do 
Ministro da Educação e Cultura, pela Lei 6.292 de 15 de dezembro de 1975. 
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Fig. 163. Fachada principal (Sul). Fonte: MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2 ª Ed. 
Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fig. 164. Detalhes da Fachada Sul. Fonte: MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2 ª 
Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. 

 

 

Ao lado, a fachada principal (Sul) do 
edifício. Nota-se que os quartos estão 
voltados para uma excelente orientação 
solar, demonstrando a preocupação do 
arquiteto na escolha do sítio. Abaixo, nas 
fotos que retratam a mesma fachada, 
pode-se perceber a harmônica adaptação 
dos preceitos modernistas aos materiais 
locais empregados, como os toros de 
madeira em seu estado rústico que 
constituem o sistema estrutural do 
edifício. Percebe-se que ao contrário do 
mimetismo apregoado pela corrente 
organicista do modernismo, o 
funcionalismo corbusierano destaca-se na 
paisagem, apenas tirando partido dos 
elementos construtivos do entorno. 
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Fig. 165. Vista posterior do hotel, fachada Norte. 
Fonte: Revista Habitat, n º 34. 

 

 

Fig. 166. Varanda do térreo, na fachada Sul. A 
simplicidade dos materiais e a sofisticação das soluções. 
Fonte: Revista Habitat, n º 34. 
 

   

Fig. 167. Janela do térreo, na fachada 
Sul. Fonte: Revista Habitat, n º 34. 

Ao lado, detalhe das janelas do andar térreo, na fachada Sul. 
Para Geraldo Ferraz, em artigo publicado na Revista Habitat n 
º 34, “beirais, caixilhos, pormenores de ligação entre madeira, 
pedra e vidro, até o rendilhado eficientíssimo das telhas 
encimando a comodulação das aberturas ao alto, respondem a 
uma íntima e profunda aplicação de elementos, na estilização 
artística, delicadíssima, tentada. A arquitetura aqui liga-se ao 
chão – é o homem do século XX que chega à paisagem, mais 
amavelmente a trata e a conduz para uma convivência 
solidária, de mútuo entendimento. Os jogos de luz e sombra 
inserem-se então nesse acontecimento privilegiado que a 
vegetação emoldura”. 
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3.1.7 O Conjunto Residencial do Parque Guinle246 (1986) 

 

 

 O parecer de Augusto C. da Silva Telles, então diretor da DTC, elogiava os três primeiros 

blocos de edifícios de autoria de Lúcio Costa nos arredores do Parque Guinle, enfatizando a 

importância do seu tombamento. Por outro lado, criticava os edifícios projetados pelos irmãos 

MMM Roberto situados próximos: “Esse conjunto de edifícios de autoria do Arq. Lucio Costa 

que ladeiam a edificação já tombada do Palácio Laranjeiras foi, posteriormente, acrescido por 

outros blocos menos significativos, pois que até certo ponto desorganizam o conjunto, obra 

dos irmãos MMM Roberto”247. 

 Após a notificação de tombamento (expedida em 12 de dezembro de 1984), ofício emitido 

em 31 de dezembro de 1984 pelo Sr. Ivanir José Tavares248, síndico do Edifício Nova Cintra, 

informava a adesão dos condôminos dos edifícios Nova Cintra, Bristol e Caledônia à proposta 

de tombamento da SPHAN, após assembléia convocada pelo mesmo. Porém, na página 68 do 

processo de tombamento, encontra-se outro ofício, datado de 27 de dezembro de 1984 

(portanto 4 dias antes do ofício acima descrito), emitido pelo Sr. João Damasceno Duarte 

Filho, Presidente do Conselho Consultivo do Condomínio do Edifício Bristol (substituindo o 

síndico do condomínio, segundo o mesmo, pela ausência do primeiro), propondo a 

impugnação do tombamento provisório. João Damasceno citou o fato de que uma lei (4.591/ 

64, parágrafo 2 º do art. 10) já protegia o edifício de qualquer modificação na fachada (que 

não poderia acontecer sem a anuência prévia de todos os condôminos), não levando em conta 

a maior abrangência e superioridade jurídica do Decreto-lei 25 de 1937. Como segundo 

argumento, citou a limitação dos direitos dos condôminos pelo referido Decreto-lei e como 

terceiro, o prejuízo ao condomínio se um gradil de ferro e outras pequenas obras em 

andamento no edifício fossem proibidas pela SPHAN em decorrência do tombamento. 

 Como dito anteriormente, Irapoan Cavalcanti de Lyra estava como secretário dessa reunião 

do Conselho Consultivo, assumindo a função de relator que seria de Eduardo Kneese, lendo o 

parecer deste. O tombamento também foi aprovado por unanimidade. A impugnação 

impetrada pelo conselho consultivo do Edifício Bristol foi à votação na 116 ª reunião do 

Conselho Consultivo da SPHAN (ocorrida em 13 de agosto de 1985 no Palácio Capanema, no 

                                                
246 O conjunto compreende os edifícios Nova Cintra, Bristol e Caledônia, cujos endereços são: Rua Gago 
Coutinho, n º 66 (Edifício Nova Cintra) e Rua Paulo Cesar de Andrade, n º 70 (Edifício Bristol) e n º 106 
(Edifício Caledônia), Bairro das Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ. 
247Processo de tombamento n º 1110-T-84, folha 41, ACI/ RJ.  
248 Processo de tombamento n º 1110-T-84, folha 66, ACI/ RJ. 
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Rio), acabando indeferida por unanimidade e o tombamento foi mantido (tombamento 

compulsório). 

 Em 29 de outubro de 1985 o então Ministro da Cultura, Aluísio Pimenta, homologou o 

tombamento do Conjunto Residencial do Parque Guinle. 

 O Conjunto constituído pelos edifícios à Rua Gago Coutinho, n º 76 e à Rua Paulo Cesar 

de Andrade, n º 70 e n º 106, núcleo inicial do denominado Conjunto Residencial do Parque 

Guinle, foi inscrito sob o n º 577, a fl. 10, do Livro do Tombo das belas Artes – Volume 2, em 

16 de abril de 1986, por ordem de Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, então Secretário do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 O tombamento dos edifícios de Lucio Costa, para além das motivações citadas no tópico 

anterior, atreladas à importância da figura do arquiteto para a história do IPHAN, parece 

também calcar-se nos atributos técnicos e estéticos encontrados nas obras. De fato, a inscrição 

no Livro das Belas Artes justifica-se pela sofisticação das soluções empregadas pelo 

profissional, ao manipular o elemento tijolo vazado, também conhecido como cobogó, de 

modo a conferir beleza às fachadas e, ao mesmo tempo, conforto térmico aos usuários dos 

imóveis. Os cobogós remetem à herança luso-mourisca do “muxarabi”, espécie de trama de 

madeira que separava ambientes externos e internos, permitindo a visão total de dentro para 

fora e resguardando a intimidade dos que se encontravam no interior da edificação. 

 O Conjunto Residencial do Parque Guinle representa, de forma excepcional, a adaptação 

dos princípios internacionais da arquitetura modernista à realidade de um país tropical, 

configurando-se como marco da “escola carioca”. 
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Edifício Nova Cintra 

 

          

Fig. 168, à esquerda. Fachada Sul do Edifício Nova Cintra, na Rua Gago Coutinho (sem registro de data). 
Fonte: MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2 ª Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 115. 

Fig. 169, à direita. Fachada Sul, Rua Gago Coutinho, em 1983. Fonte: processo 1110-T-84, F102088, outubro 
de 1983, de autoria de Edgard Jacintho da Silva. 

             

Fig. 170, à esquerda. Fachada Sul. Fonte: processo 1110-T-84, F102090, outubro de 1983, de autoria de Maria 
Harlindis Vianna. Fig. 171, à direita. Fachada posterior do Edifício Nova Cintra. Fonte: processo 1110-T-84, 
F102072, outubro de 1983, de autoria de Maria Harlindis Vianna. 
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Fig. 172, à esquerda. Fachada Norte (sem registro de data). Fonte: MINDLIN, Henrique E. Arquitetura 
Moderna no Brasil. 2 ª Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 113. Fig. 173, à direita. Fachada Norte e 
ilharga, em 1983. Fonte: processo 1110-T-84, F102089, outubro de 1983, de autoria de Edgard Jacintho da 
Silva. 

 

   

Fig. 174. Fachada Norte do Edifício Nova Cintra, em 1983. 
Fonte: processo 1110-T-84, F102091, outubro de 1983, de autoria de 
Edgard Jacintho da Silva. 
 

“Às vezes perdendo-se em 
indicações nem sempre pertinentes, 
Yves Bruand na sua percuciente 
análise e interpretação da obra de 
Lucio Costa acaba reconhecendo no 
arquiteto um ‘partidário convicto de 
um racionalismo sem ambigüidade, 
mas sem rigidez... acentuando 
particularmente a (sua) pureza 
formal’. Afinal, caracteriza-o de 
forma exemplar pela feição 
cartesiana do estilista, 
explendidamente (sic) exercida na 
obra prima do edifício Nova Cintra 
no Conjunto Residencial”. Essas 
palavras foram citadas no parecer 
de Edgard Jacintho da Silva, 
dirigido ao então Diretor da 6 ª 
Regional, Glauco Campello, em 24 
de outubro de 1983 (folha 02 do 
processo 1110-T-84). 
No Edifício Nova Cintra existem 
lojas no térreo, no lado voltado para 
a Rua Gago Coutinho. Já a garagem 
ocupa dois níveis e situa-se na parte 
posterior do bloco.  
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Edifício Bristol 

 

 

Fig. 175. Fachada Principal do Edifício Bristol (Oeste). Fonte: processo 1110-
T-84, F102075, outubro de 1983, de autoria de Edgard Jacintho da Silva. 

 

          
 
Fig. 176, à esquerda. Fachada Oeste, em 1983. Fonte: processo 1110-T-84, F102074, outubro de 1983, de 
autoria de Edgard Jacintho da Silva. Fig. 177, à direita. Detalhe dos cobogós na fachada Oeste. Fonte: processo 
1110-T-84, F102076, outubro de 1983, de autoria de Edgard Jacintho da Silva. 
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Fig. 178. Detalhe da fachada principal do Edifício Bristol. Fonte: processo 1110-T-84, 
F102080, outubro de 1983, de autoria de Maria Harlindis Vianna. 

 

     
Fig. 179. Detalhe da fachada posterior do Edifício Bristol. Fonte: processo 1110-T-84, F102081, outubro 
de 1983, de autoria de Maria Harlindis Vianna. 

 

 
Fig. 180. Fechamento em gradil de ferro. Fonte: Processo de tombamento n º 1110-T-84, ACI/ RJ.. 

 

Acima, os painéis de cobogó da fachada principal, que se 
alternam em motivos circulares e outros que remetem ao 
muxarabi mourisco. Com esse artifício, o arquiteto 
manipulava o grau de permeabilidade visual que desejava 
conferir a determinado trecho da fachada. Ora resguardando 
mais, ora deixando-se desvelar o interior, mas nunca 
comprometendo a ventilação. Os cobogós também 
funcionam como anteparos contra a incidência solar, nessa 
fachada de orientação desfavorável. 
Ao lado, a fachada posterior do edifício, sem apelos 
estéticos relevantes, em comparação à fachada principal. 
Abaixo, a planta com a proposta de implantação do gradil 
de ferro a ser instalado na faixa de afastamento frontal do 
edifício (pág. 72 do processo 1110-T-84). A intervenção foi 
um dos motivos que levou o representante do conselho 
consultivo do condomínio a mover uma ação de 
impugnação ao tombamento proposto, temendo que 
algumas benfeitorias em curso viessem a ser embargadas 
pela SPHAN. 
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Edifício Caledônia 
 
 

 
Fig. 181. Edifício Caledônia. Fonte: processo 1110-T-84, F102084, 
outubro de 1983, de autoria de Edgard Jacintho da Silva. 

 

 
Fig. 182. Fachada posterior e ilharga do Edifício Caledônia. Fonte: 
processo 1110-T-84, F102086, outubro de 1983, de autoria de Edgard 
Jacintho da Silva. 
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Fig. 183. Fachada principal do Edifício Caledônia. Fonte: processo 1110-T-84, F102085, 
outubro de 1983, de autoria de Maria Harlindis Vianna. 
 

 

Fig. 184. Visadas do conjunto. Fonte: MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2 ª Ed. Rio 
de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 114. 

 

                                           249 

Fig. 185. Paisagem do Parque Eduardo Guinle. Fonte: 

<http://picasaweb.google.com/plein.air.rj/ParqueGuinle#5560285906598494306>. Acesso: 03 nov. 2012. 

 

                                                
249 VIDAL, Isabel. Parque Guinle: área verde e tranqüila próxima ao Largo do Machado. Bairro das 
Laranjeiras, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: < 
http://www.bairrodaslaranjeiras.com.br/principal/guinle.shtml>. Acesso em: 03 nov. 2012. 

O Parque Guinle era originalmente uma chácara adquirida 
por Eduardo Guinle para construir sua residência. Hoje a 
mansão dos Guinle é conhecida como Palácio das 
Laranjeiras, residência oficial do governador do Estado 
Rio de Janeiro. O Parque localizado no fim da Rua Gago 
Coutinho, tem entrada por um belo portão que dá acesso a 
uma área de 24.750 m2 onde se vê um pequeno lago, 
alamedas, gramados, árvores e plantas tropicais.  
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3.1.8 A Casa das Canoas250 (2007) 

 

 

 O tombamento da casa que serviu de residência a Oscar Niemeyer, na Estrada das Canoas, 

no bairro de São Conrado, integrava-se na proposta de tombamento de um conjunto de obras 

do arquiteto. No ano de 2002 o processo de n º 1487-T-02 foi instaurado para este fim, 

motivado pelo pedido de José Aparecido de Oliveira, presidente da Fundação Oscar 

Niemeyer, de Anna Maria de Niemeyer Soares (filha única do arquiteto, morta em junho de 

2012), do Conselho Curador e de Ana Lucia Niemeyer de Medeiros (neta do arquiteto), 

diretora executiva, expresso em ofício datado de 05 de setembro de 2001.  

 Em 2007, com o processo n º 1550-T-07, englobando o conjunto da obra do arquiteto, o 

processo individual dirigido à casa foi apensado a este. 

 Em reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, realizada no dia 06 de dezembro de 2007, 

a proposta de tombamento do imóvel foi votada e aprovada por unanimidade, tendo como 

relator o conselheiro Nestor Goulart  Filho. 

 Com efeito, para o aperfeiçoamento do ato de tombamento, o referido imóvel ainda 

encontra-se em fase de aguardo para a homologação ministerial, condição exigida para o 

tombamento definitivo do imóvel.   

 A Casa das Canoas, de fato, pode ser considerada um marco na trajetória de Oscar 

Niemeyer. Perfeitamente integrada ao sítio onde se encontra, toma partido do relevo, criando 

níveis diferenciados, harmonizados com a inclinação proporcionada pelo terreno, em uma 

área de encosta. Um elemento natural como uma rocha de granito também é incorporado à 

casa, “invadindo” a piscina, ladeando a escada de acesso ao nível inferior do imóvel e 

contribuindo esteticamente com a composição da fachada principal junto a uma escultura de 

Alfredo Ceschiatti. Tais características por si só já permitiriam a classificação do edifício 

como manifestação notável do movimento modernista na arquitetura brasileira.  

 No entanto, a proposta de tombamento da residência parece ter sido alavancada pelo 

critério da autoria do projeto, calcando-se na figura mítica do arquiteto, na esteira de uma 

linha de valoração surgida no interior do próprio IPHAN, que consiste em inscrever um 

número considerável de obras de Oscar Niemeyer (algumas, inclusive, inacabadas como as do 

“Caminho Niemeyer”, em Niterói), acatando uma lista de bens elaborada pelo próprio 

arquiteto, onde constam as obras que ele gostaria de ver inscritas.  

                                                
250 Endereço da casa: Estrada das Canoas, n º 2.310, bairro de São Conrado, Rio de Janeiro, RJ, Cep 22610-210. 
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Fig. 186. Aspectos da Casa de Oscar Niemeyer na Estrada das Canoas. A 
pedra talhada na figura de mulher, esculpida por Ceschiatti, em contraposição 
à beleza bruta da rocha de granito, ao fundo, ambos emoldurados pelo 
sinuoso contorno definido pela cobertura da casa. Fonte: < 
http://oglobo.globo.com/in/7005860-68f-bf5/FT712A/1.0_2006-077441.jpg>  
Acesso em: 12 dez. 2012. 

 
 
 

 

 
 

Fig. 187. A Casa das Canoas, em imagem recente, plenamente inserida na 
exuberância da Mata Atlântica circundante que, depois de décadas, retomou o 
espaço da clareira aberta para a construção do imóvel. Assim como em perfeito 
diálogo com os elementos que o constituem, o edifício também estabelece 
harmônica relação com a paisagem. Fonte: < 
http://radames.manosso.nom.br/arquitetura/casas/casa-das-canoas/>. Acesso em: 27 
set. 2012. 
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3.1.9 O Monumento aos Pracinhas251 (2010) 

 

 

  O pedido de tombamento do Monumento aos Mortos na 2 ª Guerra Mundial, ou 

simplesmente, o Monumento aos Pracinhas (como é popularmente conhecido), se daria por 

intermédio do historiador do extinto Departamento de Patrimônio Material (DEPAM) do Rio 

de Janeiro, Ádler Homero252, no âmbito de estudos desenvolvidos por uma comissão criada no 

interior do IPHAN, designada para a investigação da arquitetura militar no Brasil, e que veio a 

incluir a referida obra em seu escopo.  

 Cabe salientar que o monumento já se encontrava tombado enquanto parte integrante do 

Parque do Flamengo, cujo processo 0748-T-64, foi concluído no ano de 1965, decidindo-se 

pela inscrição do bem. Desta vez, o que estava sendo pleiteado era o tombamento do 

monumento enquanto bem isolado, motivado por seus méritos estéticos, recomendando-se sua 

inscrição no Livro do Tombo das Belas Artes. O historiador Ádler Homero foi além, e 

também pediu a inscrição do monumento no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico, por estar convencido dos atributos etnográficos inerentes a ele. 

 A ideia de um monumento votivo à participação de militares brasileiros na 2 ª Grande 

Guerra partiu do Marechal Mascarenhas de Moraes, movido por engajamento pessoal, por 

acreditar que devia isso aos voluntários sacrificados no conflito bélico, àqueles que havia 

enviado à morte (segundo palavras do próprio) e que, no mínimo, mereceriam ter seus restos 

mortais repatriados253. O terreno escolhido situava-se em frente à Praça Paris (no Aterro da 

Glória), no mesmo local onde fora erigido e depois demolido o altar-monumento para o 

Congresso Eucarístico Internacional, ocorrido em 1955, e promovido pela Igreja Católica. Foi 

realizado um concurso em fins do mesmo ano para a escolha do projeto para o monumento 

aos mortos, do qual saíram vencedores os arquitetos Marcos Konder Netto e Hélio Ribas 

Marinho, contando com a colaboração dos artistas Alfredo Ceschiatti, Anísio Medeiros e Júlio 

Catelli Filho. Ao engenheiro Joaquim Cardozo coube os cálculos estruturais. 

                                                
251 O Monumento faz parte do Parque do Flamengo, cujo endereço é: Av. Infante Dom Henrique, Aterro do 
Flamengo, Rio de Janeiro, RJ. 
252 Com a extinção do DEPAM, Seção RJ, no início do ano corrente, o historiador Ádler Homero atualmente se 
encontra lotado na Superintendência Estadual do IPHAN na mesma cidade (SE/ RJ). 
253 Nas palavras do Marechal: “Eu os levei para o sacrifício, cabia-me trazê-los de volta”. PENA, Joyce Carolina 
Moreira Kurrels. Parecer sobre o pedido de tombamento relativo ao processo de tombamento 1583-T-09, 
‘Monumento aos Mortos no Município do Rio de Janeiro’, Estado do Rio de Janeiro (parecer n º 003/10/ 
DITEC/ SRJ/ IPHA, em 01/3/2010). Arquivo da SE/ RJ-IPHAN. Rio de Janeiro: 2010, p. 06. 
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  O programa arquitetônico previu a construção de “[...] jazigos, um túmulo ao soldado 

desconhecido, um museu, um espaço para o corpo da guarda e administração, e treze temas 

plasticamente tratados [...]”254. A construção, que ocupa uma área de 6.900,00m², foi 

concluída em 1960, sendo inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek e outras 

autoridades civis e militares do período. 

 A proposta de tombamento do Monumento aos Pracinhas foi à votação pelo Conselho 

Consultivo no dia 04 de novembro de 2010. Não foi possível confirmar se o referido bem 

ainda se encontra em fase de aguardo para a homologação ministerial. 

 As razões que explicam o tombamento isolado desta obra poderiam ser traduzidas pelo fato 

de que, no ano em que se deu o ato, a obra estava completando cinqüenta anos de existência, 

ao que se pode somar a campanha de certos militares de alta patente pela inscrição federal do 

monumento. Inegável, nesse caso, é o fato de que uma obra que simboliza o esforço de 

brasileiros, de forma ampla, em um evento envolvendo atores de todo o território nacional e 

materializada através de um projeto arquitetônico possuidor de destacadas soluções plásticas, 

reúna condições mais do que suficientes para atender aos critérios preconizados no Decreto-

lei n º 25, de 1937, de relevância nacional e de excepcionalidade. 

 De um modo geral, percebe-se que as razões deste último tombamento do acervo 

arquitetônico modernista não diferem muito das motivações dos diversos tombamentos desta 

produção, ao longo da história da instituição. Para além dos atributos inerentes aos bens 

estudados, de inegável mérito (admitindo-se que uns em maior e outros em menor escala), 

intui-se que intermediações políticas e questões de cunho autoral, por mais que o colegiado 

integrante do Conselho Consultivo demonstre certa neutralidade, exerceram e continuam a 

exercer grande influência no momento da seleção e valoração dos mesmos.   

 
Fig. 188. O presidente Juscelino Kubitschek na cerimônia de recepção dos restos mortais dos militares 
mortos na 2 ª Guerra, junto ao recém-inaugurado Monumento aos Pracinhas. Fonte: 
<http://www.portalfeb.com.br/wp-content/uploads/translado-3.jpg>. Acesso em: 03 nov. 2012. 

                                                
254 Ibid, p. 06. 
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Fig. 189. O Monumento aos Pracinhas com a Marina da Glória ao 
fundo, em imagem de 19 fev. 2011. Fonte: 
<http://www.wikirio.com.br/Arquivo:Monumento_aos_pracinhas.jpg>. 
Acesso em: 03 nov. 2012. 

 

 
Fig. 190. Pórtico e representação das forças armadas. Em primeiro plano a escultura de Alfredo Ceschiatti, 
representando as três forças armadas. Ao fundo, o pórtico sobre o qual o autor Marcos Konder Netto certa vez 
ponderou: “(...) A princípio até havia uma gozação, diziam que era a muleta do pracinha, havia essa primeira 
interpretação... O carioca é muito gozador, e quando esse troço começou a aparecer aí a primeira coisa que 
diziam é que era a muleta do pracinha. Depois os militares deram outras interpretações, diziam que eram como 
se fossem assim, digamos, mãos para o céu. Mas eu confesso a vocês que nós, arquitetos, não tivemos nenhuma 
participação nesse simbolismo nem nessa metáfora. A nossa idéia era arquitetônica, abstrata. (...)”255. Fonte: 
<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/rio-de-janeiro/monumento-aos-pracinhas.php>. Acesso em: 03 nov. 
2012. 
 

                                                
255 Transcrição da palestra proferida pelo arquiteto e professor Marcos Konder Netto, no dia 16 de setembro de 
1994, no Monumento aos Mortos na II Guerra Mundial, para os alunos das turmas do primeiro período do curso 
de graduação em arquitetura da FAU-UFRJ, durante visita promovida pelos professores José Barki, James 
Miyamoto e Beatriz Santos de Oliveira. GODOY, Ananias (encarregado da transcrição). Anexo 4 – Monumento 
aos Pracinhas: depoimento do arquiteto Marcos Konder, Rio de Janeiro, 16 set. 1994. Disponível em: 
<http://nova.fau.ufrj.br/material_didatico/FAR112-Anexo%204%20v2.pdf>. Acesso em: 29 set. 2012. 
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[Conclusão] A arquitetura modernista carioca e perspectivas futuras 

 

 

A partir das leituras realizadas e da análise dos processos de tombamento incidentes sobre 

o acervo modernista instaurados pelo IPHAN ao longo de sua trajetória, com recorte mais 

aprofundado nas inscrições de bens cariocas, algumas considerações podem ser feitas sobre o 

modo como se deram esses acautelamentos. 

As ações de salvaguarda empreendidas partiram, em sua maioria, da mobilização de 

determinadas instituições ou de personalidades interessadas na preservação desse tipo 

específico de patrimônio. Em um espectro mais amplo, em se tratando do território nacional, 

pode-se observar duas exceções.  

Na primeira delas, expressas no processo relativo à Casa Modernista de Warchavchik, em 

São Paulo, a participação popular surgiu como desencadeadora de um processo mais amplo 

que culminou com o tombamento da residência e do parque onde esta se encontrava inserida. 

Mesmo nesse caso, cabe a ressalva de que a luta iniciada pelos moradores do entorno do bem, 

teve como motivação a preservação de um bosque urbano em uma região carente de áreas 

verdes. Posteriormente, grupos de intelectuais se uniriam à causa, estendendo o movimento 

preservacionista à defesa da obra modernista propriamente dita.  

A segunda das exceções ocorreu no município mineiro de Cataguases, onde exemplares 

concebidos por profissionais de renome no cenário arquitetônico e artístico modernista 

espraiaram-se pelo centro histórico local. Tais bens contavam com o apreço de cidadãos 

esclarecidos e de figuras, que apesar de vinculadas a instituições locais, guardavam um 

sentimento de pertença pelas obras em questão, promovendo uma ação articulada com o 

IPHAN, no intuito de defender um patrimônio que gostariam de ver preservado. Embora a 

maioria dos atores engajados na causa fossem oriundos de estratos mais eruditos da 

população, não há dúvidas quanto à representatividade do movimento, pautado pelo valor 

afetivo e reconhecimento da importância dos bens em tela, por uma coletividade.  

Curioso é notar que em fração significativa dos processos analisados, percebe-se que a 

questão das efemérides (fatos importantes) também exerceu veemente influência dentre as 

motivações de alguns tombamentos, como no caso Parque do Flamengo, cuja inscrição 

ocorrida em 1965 se deu na ocasião em que a cidade do Rio de Janeiro celebrava 400 anos de 

existência. No caso do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, cujo processo foi 

aberto em 1994, o tombamento deu-se quando a obra comemorava 50 anos de construção. O 
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Marco Comemorativo do Centenário de Juiz de Fora seria reverenciado com o tombamento 

ocorrido em 2001, ano que também marcava os 50 anos desde a sua criação. Por fim, o 

Monumento aos Pracinhas, no Rio de Janeiro, complexo integrado ao Parque do Flamengo, 

também seria inscrito em 2010, ano do cinqüentenário da sua construção. 

No caso específico do Rio de Janeiro, há de se notar que a ação institucional em relação à 

proteção do patrimônio arquitetônico modernista, tal qual no restante do território nacional 

(excluindo-se as exceções aludidas) esteve atrelada, em certa medida, a questões de ordem 

política, preventiva e autorais, concomitante ou isoladamente.  

A questão política manifestou-se na medida em que, para além dos atributos inerentes ao 

objeto em análise, campanhas promovidas por determinados grupos, colaboraram de forma 

efetiva para a realização de algumas dessas inscrições. A saber: a do grupo instalado no órgão 

federal de preservação, em relação ao tombamento do MESP; a do governador do Estado da 

Guanabara, Carlos Lacerda, no tombamento do Parque do Flamengo; a de uma personalidade 

influente como Barbosa Lima Sobrinho, no caso da ABI; ou a de militares, no caso do 

Monumento aos Pracinhas. 

A questão preventiva pode ser percebida no caso da Estação de Hidroaviões e, em certo 

grau, no Parque do Flamengo, ambos ameaçados de destruição ou de descaracterização. 

A questão autoral tornou-se perceptível no caso das obras tombadas de Lúcio Costa, no 

Hotel do Parque São Clemente e no Conjunto Residencial do Parque Guinle, e de Oscar 

Niemeyer, com a casa na Estrada das Canoas. Em ambos os casos, para além dos méritos dos 

bens em questão, pode-se observar a reverência prestada aos ícones do movimento modernista 

e da história do próprio IPHAN. 

Essas considerações, no entanto, não tornam os tombamentos mencionados invalidados ou 

menos merecedores da chancela federal, conferida a tantos outros bens. Apenas indicam que o 

patrimônio modernista ainda não é devidamente reconhecido por ampla fração da sociedade, 

enquanto patrimônio passível de ser preservado, tal como outros exemplares da arquitetura 

vernacular. Justamente por esse motivo, como observado, outros condicionantes fizeram-se 

necessários para a sua salvaguarda, ou fatalmente estariam correndo sério risco de 

desaparecimento. 

Quanto às perspectivas futuras para a proteção do acervo arquitetônico modernista no Rio 

de Janeiro e no restante do país, um caminho viável talvez seja aquele preconizado por Giulio 

Argan (mencionado no início do 1 º capítulo), quando este diz que “(...) se em alguns casos, 

este [o valor de uma cidade] é atribuído por uma elite de estudiosos, é claro que estes agem no 
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interesse de toda uma comunidade, porquanto sabem que o que hoje é ciência de poucos, será 

amanhã cultura de todos (...)”256. 

Dadas às circunstâncias, acredita-se na legitimidade da condução deste processo pelo 

próprio IPHAN, promovendo estudos contínuos sobre esse patrimônio em específico, seja 

através de seus técnicos e colaboradores de outras instituições ou mesmo de grupos 

organizados da sociedade civil, prosseguindo em esforço conjunto para legar às gerações 

futuras, sendo elas reconhecedoras ou não deste acervo, a oportunidade de conhecer algumas 

realizações deste importante período da história da arquitetura no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
256 ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. Ed. Martins Fontes, 2001. 



184 
 

 
 

Fontes e Bibliografia 

 

 

1. Fontes 

 

 

PENA, Joyce Carolina Moreira Kurrels. Parecer sobre o pedido de tombamento relativo ao 
‘Prédio do Ministério da Fazenda, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro’. Arquivo da SE/ RJ-IPHAN. Rio de Janeiro: 2004. 
 
 
PENA, Joyce Carolina Moreira Kurrels. Parecer sobre o pedido de tombamento relativo ao 
processo de tombamento 1583-T-09, ‘Monumento aos Mortos no Município do Rio de 
Janeiro’, Estado do Rio de Janeiro (parecer n º 003/10/ DITEC/ SRJ/ IPHA, em 
01/3/2010). Arquivo da SE/ RJ-IPHAN. Rio de Janeiro: 2010. 
 

 

Processo de tombamento n º 0375-T-48, Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), 
Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 0552-T-56, Antiga Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro, 
Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 0748-T-64, Parque do Flamengo, Arquivo Central do IPHAN/ 
Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 0898-T-74, Chácara do Céu, Arquivo Central do IPHAN/ Seção 
RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 1100-T-83, Prédio da Associação Brasileira de Imprensa -
ABI, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 1109-T-84, Hotel do Parque São Clemente, Arquivo Central do 
IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 1110-T-84, Conjunto Residencial do Parque Guinle, Arquivo 
Central do IPHAN/ Seção RJ. 

 



185 
 

 
 

 

Processo de tombamento n º 1121-T-84, Casa de Warchavchik na Rua Santa Cruz, 
Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 1153-T-85, Casa de Warchavchik na Rua Bahia, Arquivo 
Central do IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 1154-T-85, Casa de Warchavchik na Rua Itápolis, Arquivo 
Central do IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 1206-T-86, Pavilhão Luís Nunes, antigo Pavilhão de Óbitos 
da Escola de Medicina do Recife, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 1342-T-94, Centro Histórico de Cataguases, Arquivo Central 
do IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 1487-T-02, Casa da Estrada das Canoas, Arquivo Central do 
IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 1550-T-07, Conjunto de Obras do Arquiteto Oscar Niemeyer, 
Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

Processo de tombamento n º 1583-T-09, Monumento aos Mortos no Município do Rio de 
Janeiro, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 
 

2. Bibliografia 

 

 

2.1 Livros: 

 

 

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. Ed. Martins Fontes, 2001. 
 
 
BARDI, Instituto Lina Bo e P. M. Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Portugal: Editora Blau 
Ltda., 2000. 
 
 
BENTON, Charlotte; BENTON, Tim; WOOD, Ghislaine. Art Deco: 1910-1939. 1 ª ed. 
Londres: V&A Publications, 2003. 
 
 
 
BONDUKI, Nabil (Org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Editorial Blau, 2000. 
 
 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 9 ª edição, Rio de Janeiro: Bertrand, 2006. 
 
 
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 3 ª reimp. da 4 ª ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. 
 
 
CASTRO, Sonia Rabello de. O Estado na Preservação de Bens Culturais: o Tombamento. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1991. 
 
 
CAVALCANTI, Lauro (Org.). Modernistas na Repartição. 2 ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ: MINC - IPHAN, 2000. 
 
 
CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro: A História de uma Nova Linguagem na 
Arquitetura (1930 – 1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
 
 
CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928 – 1960. 
Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. 
 
 
CAVALCANTI. Lauro. As preocupações do belo. Rio de Janeiro. Editora Taurus, 1995. 
 



187 
 

 
 

 
CHOAY, Françoise. A Regra e o Modelo. 2 ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
 
 
CHOAY, Françoise. Alegoria do Patrimônio. São Paulo: UNESP, 2001. 
 
 
CHOAY, Françoise. O urbanismo. 5 ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
 
 
CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Os Arquitetos da Memória: Sociogênese das Práticas 
de Preservação do Patrimônio Cultural no Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ, 2009. 
 
 
CORBUSIER, Le. Planejamento Urbano. 2 ª ed. São Paulo: Perspectiva S.A., 1984. 
 
 
CORBUSIER, Le. Por Uma Arquitetura. 6 ª ed. São Paulo. Perspectiva S.A., 2009. 
 
 
CORBUSIER, Le; OZENFANT, Amedé. Depois do Cubismo: Ozenfant e Corbusier. SP: 
Cosac & Naify, 2005. 
 
 
COSTA, Lucio. Lucio Costa: registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 
1995. 
 
 
CURY, Isabele (Org.). Cartas Patrimoniais. Edições do Patrimônio. 2 ª ed.. Rio de Janeiro: 
IPHAN, 2001. 
 
 
CZAJKOWSKI, Jorge (org.). Guia da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro. Rio de 
janeiro: Casa da Palavra, 2000.  
 
 
HARRIS, Elizabeth Davis. Le Corbusier: riscos brasileiros. 1 ª ed. Editora Studio Nobel, 
1987. 
 
 
HILLIER, Bevis; ESCRITT, Stephen. Art Déco style. Londres: Phaidon Press LTDA, 1997. 
 
 
ILISSOVSKY, Maurício e SÁ, Paulo Sergio M. de (Org.). Colunas da Educação: a 
Construção do Ministério da Educação e Saúde (1935-1945). Rio de Janeiro: 
MINC/IPHAN; fundação Getúlio Vargas/CPDOC, 1996. 
 
 



188 
 

 
 

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Coletânea de Leis Sobre 
Preservação do Patrimônio. Rio de Janeiro: IPHAN, 2006. 
 
 
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Cadernos de Estudos do 
PEP. Cronologia e Bibliografia das Práticas de Preservação. Rio de Janeiro: MinC -   
IPHAN, 2006. 
 
 
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. IBA - Inventário Nacional 
dos Bens Arquitetônicos. Departamento de Identificação e Documentação – DID. Brasília: 
Ministério da Cultura, 2002. 
 
 
LEONÍDIO, Otávio. Carradas de Razões: Lúcio Costa e a Arquitetura Moderna 
Brasileira. São Paulo: Loyola, 2007. 
 
 
MAGALHÃES, Aloísio. E triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro: 
Fundação Roberto Marinho, 1997. 
 
 
MARINHO, Teresinha (org.). Rodrigo e seus tempos: Rodrigo Melo Franco de Andrade. 
Rio de Janeiro: Fundação Nacional Pró-memória, 1986. 
 
 
MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2 ª ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 
2000. 
 
 
PESSÔA, José (Org.). Lucio Costa: Documentos de Trabalho. Rio de Janeiro: Iphan/Minc, 
1999. 
 
 
PESSÔA, José; VASCONCELLOS, Eduardo; REIS, Elisabete e LOBO, Maria (org.). 
Moderno e Nacional. Niterói: EdUFF, 2006. 
 
 
PEVSNER, Nikolaus. Origens da Arquitetura Moderna e do Designer. 3 ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. 
 
 
PEVSNER, Nikolaus. Os Pioneiros dos Desenhos Modernos. 3 ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. 
 
 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO. Solar Grandjean de 
Montigny. Affonso Eduardo Reidy. Rio de Janeiro: O Solar: Index, 1985. 
 
 



189 
 

 
 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Le Corbusier Rio de Janeiro 1929 – 1936. Centro 
de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1998. 
 
 
SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Maria Bousquet e COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 
Tempos de Capanema. Paz e Terra, 2000. 
 
 
TSIOMIS, Yannis (Org.). Le Corbusier: Rio de Janeiro, 1929-1936. Rio de Janeiro: Centro 
de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1998. 
 
 
WARCHAVCHIK, Gregori. Arquitetura do Século XX e Outros Escritos. SP: Cosac & 
Naify, 2006. 
 
 
XAVIER, Alberto (Org.). Depoimento de Uma Geração: Arquitetura Moderna Brasileira. 
SP: Cosac & Naify, 2003. 
 

 

2.2 Teses: 
 

 

CAVALCANTE, Cynthia Caroline Espírito Santo. Affonso Eduardo Reidy: 
reciprocidades. Rio de Janeiro: UFRJ/ PROARQ/ FAU, 2008. Dissertação de Mestrado. 
Orientação: Elizabete Rodrigues de Campos Martins. 
 

 
2.3 Revistas e Periódicos: 

 

 

Revista Estudos Históricos, vol 2, n. 30, 2002.  
 
 
Revista Habitat, n º 34. 
 
 
Revista Pampulha, Minas Gerais, n º 01, 1979. 
 
 
Jornal da UNICAMP, São Paulo, 19 a 26 dez. 2005. 
 
 
 


