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O DOCOMOMO-Rio foi criado em 2006 tendo como objetivo 

contribuir para a defesa e a valorização do patrimônio arquitetônico 

e urbanístico moderno do Rio de Janeiro em consonância com o 

DOCOMOMO-Brasil e o DOCOMOMO Internacional. A gestão 

2016-2018 está sediada no Mestrado Profissional em Preservação 

e Gestão do Patrimônio das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo 

Cruz (PPGPAT/COC/ FIOCRUZ) em parceria com o Laboratório de 

Patrimônio Cultural e Cidade Contemporânea do Programa de Pós-

Graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(LAPA/ PROURB/FAU/UFRJ).

Em 2016 promovemos eventos preparatórios tendo em vista a 

realização do IV Seminário DOCOMOMO-Rio na cidade do Rio de 

Janeiro, sítio precursor da arquitetura moderna no Brasil e na América 

Latina. O tema escolhido para este Seminário foi “O Moderno no Rio: 

do Risco ao Risco” em função das situações de risco vivenciadas por 

notáveis exemplares do risco moderno no Rio de Janeiro como o 

Edifício Jorge Machado Moreira, na Cidade Universitário. Tal como os 

Seminários realizados pelas gestões anteriores (2008,2012 e 2014), 

o objetivo deste Seminário foi promover a troca de conhecimentos 

relacionados à divulgação, à valorização e às ações de salvaguarda 

das construções modernas no Rio de Janeiro contribuindo, assim, 

para fomentar e consolidar a discussão sobre o movimento moderno 

fluminense entre graduandos, pós-graduandos, pesquisadores e 

profissionais dedicados ao tema.

DOCOMOMO RIO

O IV Seminário DOCOMOMO-Rio 2017 foi estruturado em três 

blocos de atividades: um workshop, uma visita a um patrimônio 

moderno e o seminário propriamente dito. O primeiro ocorreu 

entre os dias 24 a 27 de outubro, nas instalações do Laboratório de 

Modelagem Digital (LAMO/PROURB/FAU/UFRJ) tendo como tema 

o Patrimônio Moderno Institucional do Rio de Janeiro. No dia 30 de 

outubro foi realizada visita ao Conjunto Residencial Prefeito Mendes 

de Moraes (Pedregulho) com o professor Hugo Segawa (FAU/USP), 

a pesquisadora Isabelle Cury (IPHAN RJ) e Sr. Hamilton Marinho, 

presidente da Associação de Moradores local. Os participantes 

puderam observar o trabalho de restauração realizado e aqueles que 

ainda aguardam ser empreendidos. E, nos dias 31 de outubro e 1° 

de novembro, tivemos o bloco dedicado às conferências, sessões de 

comunicação e painéis com pôsteres no Centro Carioca de Design/ 

PCRJ. As conferências dos professores Carlos Eduardo Comas 

(PROPAR/ UFGRS), Hugo Segawa (FAU/ USP), Margareth Pereira 

(PROURB/ UFRJ) e dos arquitetos Paulo Vidal (IPHAN/RJ) e Carlos 

Fernando Andrade (Urbanacon) constituíram em pontos altos dos 

debates nos dois dias do Seminário.

Ao final do Seminário foram elaboradas duas moções: uma de apoio 

à continuidade das obras de recuperação da antiga Lavanderia e 

do Posto de Saúde do Conjunto Pedregulho e outra solicitando o 

tombamento de uma série de edifícios modernos localizados na 

cidade do Rio de Janeiro enumerados no artigo O Moderno Modesto 

Carioca, mas nem tanto: do risco ao risco.
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O MODERNO NO RIO: DO RISCO AO RISCO

É inegável o lugar que o Rio de Janeiro ocupa na historiografia 

da arquitetura e do urbanismo modernos do Brasil e da América 

Latina. O risco moderno é um elemento importante da configuração 

espacial de muitas cidades fluminenses. Temos tanto um patrimônio 

moderno reconhecido pelos órgãos de tutela e que recebem apoio 

internacional para a sua conservação como exemplares notáveis 

que, mesmo tendo sua singularidade enaltecida nos estudos críticos, 

não logram este reconhecimento e/ou o apoio para sua gestão.  

O que nos permite considerar que o risco moderno está em risco nos 

faz questionar: 

. Qual o estado de conservação deste legado? 

. Quais as ações implementadas para a sua preservação  

(conservação e documentação)? 

. E, sobretudo, qual o futuro do moderno no Rio?

TEMA

O RISCO MODERNO NO RIO – ccontempla os estudos e reflexões 

críticas sobre a arquitetura, o urbanismo e o paisagismo concebidos 

de acordo com os preceitos do movimento moderno. Volta-se, em 

especial, à documentação, recepção e difusão dessa produção e seus 

rebatimentos na formação do espaço urbano contemporâneo das 

cidades fluminenses. 

Os artigos e painéis selecionados abrangem análises de: projetos 

arquitetônicos e urbanísticos destinados como habitações individuais 

e coletivas, aos espaços institucionais e de saúde e ensino, bem 

como sua difusão mundo afora; e de projetos e obras de arquitetos 

e urbanistas modernos radicados no Rio de Janeiro, compreendendo 

um período largo na história da cidade, da década de 1920 a anos 

mais recentes e destacando a participação feminina, como Carmen 

Portinho e Lota de Macedo Soares, neste contexto. 

O MODERNO EM RISCO NO RIO – contempla os estudos e reflexões 

críticas sobre o patrimônio moderno em risco no Rio de Janeiro e as 

ações promovidas para conservação e gestão desse patrimônio. 

Os artigos e painéis selecionados contribuíram para a reflexão sobre 

a conservação da arquitetura moderna no Rio de Janeiro – edifícios 

residenciais, universitários, hospitais e instituições de saúde – 

submetida aos desafios do tempo e da manutenção de uso bem como 

alertaram para ações de salvaguarda necessárias à conservação dos 

bens modernos tendo em vista as mudanças climáticas em curso. 

EIXOS TEMÁTICOS
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A CASA LOTA DE MACEDO SOARES: CONTRIBUIÇÕES MODERNAS  

NA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA CARIOCA 

Pauline Fonini Felin  e Monika Maria Stumpp

RESUMO

Este artigo busca construir um comparativo entre duas residências: a Casa Lota (Arq. 

Sérgio Bernardes) e a Casa Varanda (Arq. Carla Juaçaba). A primeira, considerada 

exemplar da arquitetura moderna, e a segunda, uma referência contemporânea 

carioca. O método de comparação possibilitou observar as aproximações entre as duas 

residências, bem como a relação entre arquiteturas modernas e contemporâneas, 

através de análise gráfica e textual. Autores como Ching (1993), Clark & Pause (1997) 

e Florio (2002) serviram de base para esta investigação. O redesenho dos projetos 

e a análise dos princípios de forma, espaço e ordem auxiliaram na elaboração de 

diagramas sintéticos interpretativos, sobre os quais foram desenvolvidos textos 

que explicam e questionam os aspectos de cada proposta. O discurso dos problemas, 

das soluções, bem como das lições de arquitetura de cada estudo de caso permitiu 

a apreciação do papel do projeto como portador de ideias e intenções. Assim, pode-

se dizer que a relevância deste estudo não reside somente na pesquisa histórica, 

crítica e projetual, mas também em um contexto mais amplo da arquitetura moderna 

brasileira.

Palavras-chave: Arquitetura Residencial Moderna; Sérgio Bernardes; Análise 

Gráfica.
Pauline Fonini Felin  
Universidade de Caxias do Sul | Caxias do Sul - RS  

pffelin@ucs.br

Monika Maria Stumpp  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre – RS  

monistumpp@hotmail.com

ABSTRACT

This article seeks to build a comparative between two residences: The Lota House 

(Architect Sérgio Bernardes) and The Varanda House (Architect Carla Juaçaba). The first 

one, considered an example of modern architecture, and the second, a contemporary 

reference. The comparison method allows to observe the approximations between the 

residences, as well as the relation between modern and contemporary architectures in 

Rio de Janeiro. Authors such as Ching (1993), Clark & Pause (1997) and Florio (2002) 

served as the basis for this research. The redesign of the projects and the principles of 

shape, space and order helped in the production of interpretative synthetic diagrams, on 

which texts were elaborated that explain and question the aspects of each proposal. The 

speech, as well as the architecture lessons of each case study allowed the appreciation 

of the project role as the carrier of ideas and intentions. It is possible to say that the 

relevance of this article does not reside only in the theoretical framework, critical and 

project, but also in a wider context of the Brazilian modern architecture.

Key-words: Modern Residential Architecture; Sérgio Bernardes; Graphic Analyses.
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Este artigo busca construir um comparativo entre duas residências: 

a Casa Lota (Arq. Sérgio Bernardes) e a Casa Varanda (Arq. Carla 

Juaçaba). A primeira, considerada exemplar da arquitetura moderna,  

e a segunda, uma referência contemporânea. O método de 

comparação possibilitou observar as aproximações entre as duas 

residências, bem como a relação entre arquiteturas modernas e 

contemporâneas, através de análise gráfica e textual.

Tendo como cliente Carlota Macedo Soares, Sérgio Bernardes 

projetou a residência Lota em um terreno com topografia acidentada, 

vegetação nativa e um riacho em Petrópolis, região serrana do Rio de 

Janeiro (1951). O projeto partiu de um retângulo alongado, ao qual 

perpendicularmente se justapunha um menor. As circulações eram 

no sentido longitudinal, através de uma rampa, um corredor e uma 

galeria, onde seria exposta a coleção particular da proprietária. A casa 

foi pioneira ao empregar estrutura metálica no país, incorporando 

materiais tradicionais como a pedra bruta e o tijolo, os quais a 

destacaram por sua singularidade no panorama brasileiro da época. 

A Casa Varanda, projetada para a neta do arquiteto Sérgio Bernardes, 

teve como diretriz de projeto o desejo dos proprietários de a mesma 

ser uma referência a Casa Lota. Também construída no Rio de Janeiro, 

em um terreno com densa vegetação, o projeto foi desenvolvido por 

Carla Juaçaba em 2007. A arquiteta adotou um volume prismático, 

cuja disposição no lote era uma tentativa de preservar a vegetação 

existente, conferindo privacidade com relação à via. 

A planta é um retângulo, onde todos os ambientes abrem-se ao 

exterior por meio de grandes painéis de vidro. A cobertura metálica 

apoia-se sobre uma estrutura de pilares e projeta-se para fora do

perímetro da planta, configurando um beiral que protege as fachadas 

de vidro da insolação, e configura o ar de grande varanda à casa. 

Num primeiro olhar, observa-se que a Casa Varanda apresenta 

similaridades com a Casa Lota, na horizontalidade, no uso de materiais 

leves e no emprego de varandas, reinterpretada no projeto de um 

modo diverso – a casa é a própria varanda que se abre para o exterior, 

por meio de painéis de vidro. (OLTRAMARI, 2014).

À luz destes comentários, o artigo tem como objetivo geral identificar 

as aproximações entre a Casa Lota e a Casa de Carla Juaçaba. A 

Casa Varanda ganha destaque por nela, hipoteticamente, estarem 

hibridizadas referências à arquitetura residencial moderna na 

produção contemporânea brasileira. 

Como objetivos específicos, pretende-se revelar por meio da análise 

textual, os novos significados atribuídos à arquitetura residencial, 

tendo em vista a vertente americana moderna. Além disso, busca-se 

compreender as transformações e as inovações domésticas, sendo 

possível identificar conceitos até então desapercebidos, contribuindo 

assim na documentação e registro destes exemplares.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar os objetivos, foram desenvolvidos procedimentos de 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, redesenho e análise 

comparativa. A pesquisa bibliográfica tratou do levantamento de 

informações sobre os objetos de estudo. No segundo momento foi 

realizada uma pesquisa documental, que buscou a documentação 

técnica como plantas, cortes e fachadas das obras. 
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UMA ANÁLISE COMPARATIVA

O método de análise de projetos por meio da confrontação gráfica 

e textual tem se tornado recorrente no  campo da Arquitetura e 

Urbanismo. Para Canez e Brito (2016), o artigo de Colin Rowe, 

The Mathematics of the Ideal Villa, publicado pela primeira vez em 

1947, na Architectural Review pode servir de referência como um 

estudo baseado na confrontação de obras arquitetônicas através 

de uma análise crítica. Nesta ocasião, Rowe demonstrou haver 

regras compositivas em comum entre a Villa Foscari (Malcontenta),  

de Andrea Palladio, e a Villa Stein-de-Monzie, de Le Corbusier e 

Pierre Jeanneret. 

Os autores destacam (2016, p. 1):

Comparar em Arquitetura e Urbanismo – projetos, 

edifícios, cidades – é recorrer a um método de análise 

que nos permite a crítica a partir de instrumentos 

próprios da disciplina, uma vez que exige a eleição de um 

oponente arquitetônico, para equiparar ou contrastar. 

O estudo comparativo proposto, ao confrontar 

produções que naturalmente encerram valores de 

distintos arquitetos, promove um diálogo entre obras, 

alinhando, por vezes, diferentes períodos e programas. 

Através desse “outro” as obras contrapostas evidenciam 

aspectos que, de outra maneira, seriam menos notórios. 

(...) No entanto, a escolha das obras se mostra crucial, 

uma vez que a essência da crítica está na confrontação, 

onde reside a possibilidade de costura – explícita ou 

oculta – fundando uma relação específica passível de 

aflorar novos entendimentos, de outra maneira, difíceis 

de articular.

Canez e Brito (2016) ainda apontam que este método, de modo geral, 

compreende na descrição e redesenho de projetos, na observação da 

evolução das obras, no estudo compositivo das soluções, ou mesmo 

na comparação tectônica e tecnológica dos exemplares. 

O PROCESSO DE REDESENHO

O próprio ato de redesenhar um projeto já configura o método 

de análise e reflexão acerca das decisões iniciais de uma proposta. 

O redesenho nada mais é que a repetição de um procedimento 

projetual anterior, podendo assim despertar e sugerir processos 

desapercebidos em um primeiro olhar. O ato de “refazer” estimula 

a reflexão sobre as linhas ordenadoras de um determinado projeto, 

podendo este revelar uma série de procedimentos projetuais que 

ensina e desvenda uma obra, demonstrando um embasamento teórico 

valioso para os futuros projetos relacionados a um determinado tema. 

De acordo com Ramos (2016), o estudo da iconografia em arquitetura 

deveria servir de base para a interpretação historiográfica e crítica, 

promovendo a compreensão conceitual e visual envolvidas nas obras.  

O redesenho como ferramenta de investigação é relativamente 

recente e vem sendo aprimorado na última década, com o surgimento 

dos meios de representação digital. O autor aponta (2016, p. 1): 

Mas redesenhar não visa apenas produzir uma 

documentação para determinado projeto estudado – 

pode ser em si um método de pesquisa, tanto sobre a 

obra como sobre o processo de projeto que a originou. 

Uma pesquisa que recolhe e se nutre de várias fontes 
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de informação (icono)gráfica é capaz de revitalizar 

a luz que ilumina a obra que pretende discutir e 

também o processo que a concebeu. O redesenho 

segue os passos do projeto e do modo de projetar e 

pretende mostrar o que levou o arquiteto a definir 

determinada forma final. A consulta a outras fontes 

iconográficas (fotografias da obra em execução ou 

concluída, por exemplo), além dos desenhos originais, 

vem ajudando pesquisadores a entenderem melhor a 

(obra de) arquitetura. A discussão sobre informações  

preservadas em diferentes fontes (desenhos do 

arquiteto, desenhos de obra, croquis, desenhos legais 

e fotografias), muitas vezes contraditórias, levantam 

questões que escapam à historiografia tradicional, 

que usa as imagens mais como ilustrações que como 

objetos de estudo. A discussão de uma obra específica 

requer documentação precisa, que quase nunca existe. 

(RAMOS, 2016, p. 1). 

Esse método, seja através da redesenho bidimensional ou 

tridimensional, desvenda conceitos de projeto que podem estimular 

a reconstrução digital de praticamente qualquer obra do passado. 

Esse tipo de estudo pode contribuir no desenvolvimento de novas 

pesquisas, como forma de documentação esclarecedora de projetos 

arquitetônicos.  

A APLICAÇÃO DO MÉTODO

Para auxiliar no levantamento da implantação das obras e seu 

perímetro,  foram utilizadas bases de dados geográficos (Google 

Earth, Google Maps, Google Street View). De posse dos documentos, as 

obras selecionadas foram reconstruídas de modo bidimensional. No 

processo de reconstrução gráfica, os desenhos bidimensionais foram 

construídos em vistas múltiplas (implantação, plantas dos pavimentos 

e cortes) (Fraser & Henmi, 1994; Forseth, 2004).

O redesenho permitiu a investigação do fundamento construtivo 

de arquiteturas consistentes, além de se conhecerem os critérios 

que incidiram sobre sua produção original. Procurou-se assim 

desvendar as qualidades formais, funcionais e de inserção das obras  

(Piñon, 2005). 

O processo de redesenho foi realizado, para a Casa Lota, a partir 

dos desenhos disponíveis em Mindlin (2000) e no site do arquiteto 

(http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto-memoria/sergio-

bernardes) e para a casa Varanda, a partir do material disponível em 

Segre (2010) e em reproduções disponíveis na internet (http://www.

archdaily.com.br/br/01-161067/casa-varanda-slash-carla-juacaba). 

Para a análise dos edifícios, foi utilizado o discurso gráfico. Como 

apresentado anteriormente, a leitura do projeto, através da 

representação gráfica, vem sendo utilizada para estudar projetos 

e ou objetos arquitetônicos de determinados estilos ou de autoria 

específica de um arquiteto, de acordo com os seguintes autores: 

Baker (1984), Ching, 1993; Clark & Pause, 1997; Florio, 2002; Costa, 

2011; Tagliari, 2011; Stumpp, 2013. 

Dessa forma, acredita-se que o método aplicado estimula a crítica 

para a consolidação de um aprendizado que o próprio edifício parece 

oferecer. O método comparativo e o redesenho vêm de encontro ao 
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fortalecimento de uma cultura crítico-analítica que produz estudos 

centrados no procedimento de trabalho do arquiteto: o desenho.

Abaixo segue um exemplo de matriz de análise para formulação de 

diagramas sobre os desenhos dos projetos a serem analisados:

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A seguir será apresentada uma breve apresentação do perfil do 

arquiteto Sérgio Bernardes e sua contextualização no âmbito 

nacional. O objetivo é traçar uma abordagem espaço-temporal,  

como forma de compreender as aproximações e distanciamentos 

entre as duas residências, para posteriormente compará-las 

graficamente.  

A TRAJETÓRIA DE SÉRGIO BERNARDES

Os anos subsequentes à Segunda Guerra foram cruciais para a 

transformação do Brasil. A arquitetura em geral estava atenta às 

novas discussões no contexto internacional, caracterizado pela 

prosperidade no ramo da indústria. A tecnologia da construção 

estava pautada na industrialização, que instaurava a nova 

mentalidade de progresso do país. O uso de pré-moldados e a busca 

pela pré-fabricação se tornariam recorrentes naquele período  

de experimentações. Sérgio Bernardes não se distanciou desta 

postura especulativa. 

O arquiteto nasceu em 1919 e teve destaque na segunda geração 

de modernistas cariocas. Seu primeiro projeto surgiu ainda antes 
01 Modelo de Matriz de análise
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de se graduar, e posteriormente trabalhou com Lucio Costa e Oscar 

Niemeyer, sendo coautor do pavilhão brasileiro na Feira Mundial 

da Bélgica em 1958, do Pavilhão de São Cristóvão e do Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Após este período, fundou o escritório Sérgio Bernardes Associados 

- SBA, em que desenvolvia projetos de arquitetura e design, alguns 

deles premiados como o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial da 

Bélgica, Prêmio Estrela de Ouro na Feira Internacional de Bruxelas 

(1958). Entre suas obras mais importantes estão a Casa Lota de 

Macedo Soares (1951), o Pavilhão brasileiro na Feira Mundial da 

Bélgica (1958), o Hotel Tropical em Tambaú (1966) e o Palácio da 

Abolição (1970). 

Mindlin (1956) apresentou sobre o trabalho de Bernardes: "Um senso 

de composição abstrata, muito característico deste arquiteto, disciplina 

o uso dos mais variados materiais, empregados não apenas para efeitos 

estéticos, mas também para um objetivo específico, relacionado à 

orientação de cada parte da construção".

O domínio da técnica, seja artesanal ou tradicional, era característica 

marcante do arquiteto. O emprego preferencial de materiais brutos, 

sem revestimento algum, explorava texturas naturais, aproximando-

se das propostas de Frank Lloyd Wright. Sem descartar o uso 

do concreto armado, Bernardes explorava as possibilidades das 

estruturas metálicas, que definiram a sua linguagem específica e 

inconfundível. 

A leveza, a transparência e a continuidade interior – exterior  

revelam a intenção de constante diálogo com a paisagem  

circundante. As relações estabelecidas com a natureza buscavam 

criar sensações nas pessoas, conforme Bruand (2010) apresenta: 

Nessa composição podem ser encontrados os traços 

principais que sempre caracterizaram o estilo de Sérgio 

Bernardes, apesar da diversidade de suas criações; 

sob esse aspecto, então, existe uma continuidade 

evidente e não uma modificação de tendência.  

A mudança surge no estabelecimento de relações com 

a natureza e numa vontade explícita de explorar ao 

máximo a paisagem tendo em vista a satisfação 

psicológica do morador. (BRUAND, 2010, p. 290)

Estas experimentações podem ser observadas na maioria de 

seus projetos, que alcançaram diversas escalas, seja no design de 

mobiliário, projeto de edifícios ou masterplans. 

A CASA LOTA (1953): O RISCO MODERNO NO RIO

A Casa Lota foi projetada pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes 

(1919-2012) para Maria Carlota Costellat de Macedo Soares, jovem 

mulher da elite carioca, com interesses culturais e artísticos e com 

gosto pela vida no campo (Mindlin, 2000). A residência foi publicada 

na revista francesa L’Architecture d’Aujourd’Hui em 1952, na brasileira 

Habitat, também em 1952, e catalogada por Henrique Mindlin 

em Modern Architecture in Brazil, na relação que apresenta das 

principais obras modernas do país. Por suas peculiaridades, a casa 

obteve o prêmio para obras de arquitetos abaixo de 40 anos na II 

Bienal de São Paulo (1953). 
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A residência foi construída na parte montanhosa da serra dos 

Órgãos, Petrópolis (RJ), em uma propriedade que Carlota herdara 

da família e onde decidiu implantar um loteamento para veraneio. 

Sua própria casa foi implantada no lugar mais alto da propriedade, 

dotado de pedras, vegetação nativa e um pequeno riacho.  

O projeto deveria atender as funções de moradia além de acolher 

convidados, geralmente do universo das artes. Deste modo o 

arquiteto adota um partido linear, disposto ao longo de um eixo 

longitudinal leste-oeste. Junto ao eixo foi disposta a circulação 

principal, com rampa numa extremidade e escada na outra.  

O espaço da rampa funciona como galeria de exposições para a 

coleção artística de Lota.

A planta é formada por dois retângulos: um alongado ao qual se 

justapõe um menor. O retângulo maior recebe na parte central a 

galeria e uma rampa, que determina o acesso para a sala de jantar, 

copa/cozinha. Ao longo da galeria estão distribuídas as demais áreas 

da residência: um setor de hóspedes e serviço, a oeste; uma zona de 

jantar e cozinha a sul; a área de estar e escritório a norte, e a área 

intima da proprietária a leste. A galeria, o living e o escritório ficam 

em um nível mais baixo do que os dormitórios, que situam-se nas duas 

extremidades: destinados aos aposentos da proprietária (nascente)  

e aos hóspedes e empregados (poente).

O arquiteto elabora um dos “mais radicais projetos de residência 

moderna. Um telhado de alumínio ondulado repousa sobre 

uma treliça metálica e finos pilares de aço, sobrevoando e 

protegendo a construção, que alterna espaços abertos e fechados.”  

(Cavalcanti, 2009).

Sobre a disposição dos ambientes, Vieira coloca (2000) que se por um 

lado a vida pública ficou aberta para a ampla e exuberante paisagem, 

por outro, a área privativa da dona da casa foi implantada em um  

local bastante intimista, suspensa sobre um pequeno riacho na lateral 

do terreno.  Segundo a autora, “essa transição de cenário resguarda 

de certa forma a vida particular de uma mulher pública” (Vieira, 2000). 02

03

Planta baixa Casa Lota
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Desse modo todos os habitantes desfrutam do panorama, que muda 

de um cômodo para outro. No quarto da proprietária há uma cascata 

que cai abaixo desse cômodo (Mindlin, 2000). 

Segundo Cavalcanti (2009) a casa estabelecia “um constante diálogo 

com a natureza circundante, postura oposta àquela de Rohe, que 

deixava a paisagem atravessar a arquitetura e vidro, como na casa 

Farnsworth, ou as isolavas do mundo imperfeito, abrindo-as, apenas, 

para pátios internos”. 

A construção mesclou técnicas e recursos, o que fez com que a casa 

fosse edificada ao longo de três anos, devido ao pioneirismo dos 

materiais e o cuidado nos acabamentos. São paredes de alvenaria lisa 

e de pedra, sobre as quais repousa um telhado de alumínio apoiado 

em treliças e colunas duplas de aço. 

As treliças, executadas a partir de longarinas de vergalhões de aço, 

foram uma solução inovadora para a época (Mindlin, 2000).  

Cabe ressaltar que as características da Casa Lota vem de encontro 

as características da obra de Bernardes, destacadas por Cavalcanti 

(2009):  

A arquitetura de Bernardes partia do interior para 

o exterior, privilegiava os detalhes e adotava uma 

postura minimalista em relação à distribuição espacial, 

imperando o ângulo reto em suas construções da fase 

inicial. Diversamente dos demais arquitetos cariocas  

cuja linguagem partiu, inicialmente, de um diálogo com 

a tradição francesa de Le Corbusier – a arquitetura de 

Bernardes guardava, em alguns aspectos, uma relação 

mais estreita com a concepção racional e minimalista de 

Mies van der Rohe (Cavalcanti, 2009). 

A CASA VARANDA (2008) : O RISCO  

CONTEMPORÂNEO NO RIO

A Casa Varanda é projeto de Carla Juaçaba, jovem arquiteta carioca 

cujo escritório foi eleito por um grupo de críticos de arquitetura, como 

um dos 25 escritórios brasileiros da “nova geração da arquitetura 

brasileira” (Editora PINI, 2010). Dentre os projetos desenvolvidos 

pela arquiteta, a arquitetura residencial ganha destaque com os 

projetos de outras casas: “Rio Bonito” (2005), “Mínima” (2008) e  

“Santa Teresa” (2012).

04
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foram trabalhadas com planos opacos de alvenaria. Uma abertura 

zenital atravessa longitudinalmente a casa, configurando duas águas 

de cobertura. 

Costa e Gerhardt (2015) colocam que do “ponto de vista formal, há 

uma certa continuidade com o vocabulário moderno, como explicitam 

o arranjo linear, a modulação compositiva-estrutural e o tratamento 

A residência em questão, é um refúgio de 140,40 m2, localizado em 

Itanhangá (RJ), em um terreno de 1153 m2. O volume único e linear 

foi implantado na parte frontal do lote, configurando dois recuos, um 

frontal e outro posterior. A disposição transversal no lote procurou 

preservar a vegetação existente e também explorar a orientação 

norte-sul. Segundo a autora, na implantação, a visual e a vegetação 

existente são priorizadas como condicionantes de projeto. 

A casa possui um pavimento único, suspenso 80cm do solo.  

O programa da residência é composto de áreas social, íntima e de 

serviço. Os setores social e de serviço foram implantados na faixa 

central (sala de estar/jantar/sanitário/cozinha/despensa) enquanto 

o setor íntimo (duas suítes) foi locado nas duas extremidades da 

planta. Deste modo, o setor social assume uma posição central, por 

onde ocorre o acesso e a articulação com os dormitórios locados nas 

extremidades (Figura 05).  

O volume prismático possui estrutura metálica de pilares e vigas 

aparentes, e vedações de vidro e alvenarias. As fachadas norte e sul 

recebem vedação com grandes planos de vidro. As demais fachadas 

05

06

Planta baixa Casa Varanda

Casa Varanda
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Quanto ao perímetro da Juaçaba, todos os ambientes sociais e  

íntimos apresentam grandes aberturas.  Na casa Bernardes, os panos 

de vidro estabelecem contraponto com os fechamentos das áreas 

de servir em forma de planos soltos. Os diagramas de opacidade/

transparências esclarecem esse fato, uma vez que se observa grandes 

peles de vidro nos dormitórios e sala de estar e fechamentos nos 

 serviços. Percebe-se também um equilíbrio entre cheios e vazios. 

planar das superfícies. Segundo as autoras, “do ponto de vista 

funcional-espacial, observa-se uma ruptura em relação aos ideários 

modernos, justificada pela necessidade e/ou desejo de estabelecer 

uma maior integração visual do edifício com o seu contexto”.

ANÁLISE GRÁFICA COMPARATIVA

A seguir serão apresentadas as análises gráficas das duas casas 

seguindo a metodologia anteriormente abordada. As peças gráficas 

serão mostradas lado a lado, na mesma escala. 

ACESSOS/PERÍMETRO - OPACIDADE/TRANSPARÊNCIA

Nas duas casas, os acessos principais encontram-se recuados 

em relação à rua, através de uma área verde que recepciona os 

visitantes. Na Lota, os acessos secundários foram distribuídos 

em todos os setores da casa, reforçando a permeabilidade física 

e visual da residência. Enquanto que na Varanda, os dois acessos 

principais atravessam somente os espaços de estar e jantar.  

Ambas são acessadas através de escadas. Na Lota, o acesso é lateral, 

na Varanda, frontal. 

08

07

Diagrama opacidade/transparência

Diagrama acessos/perímetro.

SETORIZAÇÃO - GRAU DE COMPARTIMENTAÇÃO 

O diagramas facilitam o entendimento da distribuição dos usos. 

De acordo com a gradação de cinzas, observa-se a localização dos 

espaços de servir nas extremidades da casa, de forma a liberar o 

miolo da planta para os espaços de lazer. Essa condição permite 

que os visitantes tenham acesso somente às áreas sociais, uma vez 

que a sala de estar, jantar e espaço aberto social organizam-se na  

zona central. 

No entanto, para que essa característica fosse implantada, os 

arquitetos tiveram que separar em duas partes os setores íntimos 
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e de serviços. Esse fato prejudicou a autonomia dos dormitórios 

em relação às áreas de apoio. Ou seja, os usuários dessa porção  

da casa tem que passar pela área social para acessar a cozinha e área 

de serviço. 

11

10

Diagrama circulação/espaço-uso

Diagrama grau de compartimentação

09 Diagrama setorização

O diagrama grau de compartimentação evidencia o equilíbrio entre os 

espaços pouco, médios e altamente compartimentados. A proporção 

ficaria da seguinte forma para a Casa Lota: 50% baixa, 33% média e 

17% alta compartimentação. Já para a Casa Varanda, foi calculada 

a seguinte proporção: 50% baixa e 50% alta compartimentação.  

Logo, observa-se a predominância dos espaços amplos no interior 

das duas casas.

CIRCULAÇÃO/ ESPAÇO-USO 

De acordo com o diagrama de circulação, na casa Lota percebe-se 

uma organização ramificada que parte através de quatro diferentes 

acessos.  Percebe-se uma infinidade de percursos que integram 

interiores e exteriores, gerando uma circulação cíclica. 

Na casa Varanda, a circulação organiza-se em linha, partindo do acesso 

da escada que direciona para os fundos do terreno. A implantação e 

o arranjo interno sugerem que a circulação periférica a  norte  são  

os mais  importantes,  já que,  a  partir  deles, se  tem acesso  a  quase  

todos  os  ambientes  da  casa.  

SUBTRAÇÃO/ADIÇÃO

A volumetria do projeto de Bernardes revela barras deslizadas, ou 

seja, um partido decomposto com adição de volumes. Essa linearidade 

também pode ser percebida na residência Varanda, entretanto com 

um partido compacto (somente uma barra).
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14

13

Diagrama coberturas

Diagrama ritmo, geometria e proporção

RITMO - GEOMETRIA – PROPORÇÃO 

O traçado de ambas as casas segue o princípio de organização em 

grelha. A casa Lota segue malha regular com módulo de 3m x 3m, 

enquanto que na Varanda, o módulo possui proporção um para dois. 

Esse ritmo também se repete no posicionamento das aberturas  

nas fachadas.

As duas composições, seja aditiva ou subtrativa, se subordinam 

a uma coordenação modular, que é inserida não só como artifício 

para racionalizar a construção, mas também como meio de otimizar  

a organização do programa. 

12 Diagrama subtração/adição COBERTURAS

O diagrama de cobertura (Figura 14)  revela que a projeção em  

balanço foi considerada no perímetro das duas casas. Nas porções 

onde as treliças avançam para além do perímetro, observa-se a 

necessidade de proteção dos pedestres, como pode ser observado 

no acesso frontal da casa Lota. A estrutura metálica atribui leveza a 

cobertura superior, reforçando a horizontalidade da composição. 
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15 Semelhanças entre a Eames House (esquerda) e a Casa Lota (direita)

vez, não se distanciam da tradição do Movimento moderno europeu. 

Carlos Eduardo Comas (2003) reforça que o vocabulário de paredes 

leves, pilares esbeltos e volumes interseccionados basicamente 

possuíam como precedentes a arquitetura de Richard Neutra e  

Frank Lloyd Wright. 

Segundo o autor, o sonho americano se concretizou por meio de 

programas com área de serviço reduzida, com dois dormitórios e dois 

banhos, cozinha bem equipada, salas de jantar e estar integradas e 

muitos painéis corrediços para integrar a casa ao exterior. Já os 

materiais pré-fabricados e a padronização da estrutura garantiam a 

economia. A casa de Ray e Charles Eames (Pacific Palisades 1949), 

a mais inovadora, apresentava um estúdio e empregava estrutura 

em aço, painéis intercambiáveis e muitas cores. O autor ainda brinca 

com a expressão ‘Mies para as massas’, referindo-se aos pavilhões de 

Rafael Soriano, Pierre Koenig e Craig Ellwood. 

Nesse sentido, podem ser identificados aspectos similares na casa 

Lota e casa Varanda. A relação com a paisagem e a implantação 

abaixo das árvores, conferem às duas casas um contexto acolhedor 

e envolvente. Enquanto a casa Lota se aproxima dos padrões da Case 

Study House #8 (Eames House), a casa Varanda remete os conceitos 

aplicados na Case Study House #21, projetada por Pierre Koenig. 

Dessa forma, pode-se dizer que a casa de Samambaia se aproxima 

da CSH #8 no que diz respeito à configuração dos espaços internos. 

O emprego de treliças metálicas aparentes, o pé-direito duplo, 

implantação de mezanino e grandes panos de vidro conferem 

semelhança nas duas casas. Assim, pode-se dizer que o jogo estrutural 

demonstra que a técnica também pode se tornar estética, de forma 

elegante e legível, em consonância com uma linguagem industrial.

 CONTRIBUIÇÕES MODERNAS DA  

COSTA-OESTE AMERICANA

Tendo em vista os aspectos apresentados anteriormente, é possível 

identificar como a Casa Lota interferiu na concepção da Casa 

Varanda. À luz destes comentários, também é possível estabelecer 

relações com a arquitetura residencial norte-americana moderna. 

A configuração em linha e o uso de materiais naturais nas casas de 

Wright, bem como o uso de estrutura metálica e transparência 

central na Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe são claramente 

identificados nos dois casos. 

Mindlin (2000) destaca que a casa Lota impressiona pela radicalidade 

industrial do seu tratamento. O telhado de alumínio, pousado 

sobre treliças metálicas e planta com planos contínuos parece ter 

referências à arquitetura de Mies van der Rohe. 

Já o  programa Case Study Houses que empregava estruturas  metálicas 

leves, treliças aparentes e tecnologia pré-fabricada também 

repercutiu nas decisões projetuais de ambas as casas, que, por sua 
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17 Semelhanças entre a CSH #21 (acima) e a Casa 

Varanda (embaixo).

16 Semelhanças entre a CSH #21 (esquerda) e a Casa Varanda (direita).

No entanto, essa ordem não limita as soluções funcionais, 

principalmente no que diz respeito as aberturas e pontos hidráulicos. 

Na Bailey House, a eliminação das janelas nos banheiros foi gerada 

pela implantação das unidades de banho no centro da planta, que se 

abriam para um pátio, o qual fornecia ventilação e iluminação natural. 

A casa é transparente em dois lados e a cozinha situava-se no vazio da 

sala de estar. Já na casa Lota, os núcleos se encontram nas periferias 

da planta, com pequenas aberturas para os fundos do terreno. 

Da mesma forma podem ser observadas semelhanças entre a Casa 

Varanda e a CSH #21 (Bailey House), de Pierre Koenig.  Nesta 

casa, o arquiteto propôs duas largas fachadas envidraçadas que se 

abriam para o vale e o terraço situado ao sul. A estrutura de aço foi  

demarcada (pintando-a de preto) e intercalada por superfícies 

corrugadas, reduzindo-a assim em uma expressão simplista. 

Na Case Study House #21, Koenig elevou a eficiência doméstica e a 

sobriedade. Sem dúvida, uma casa sublime para morar, pois a fluidez 

dos espaços é iluminada por numerosas transparências e visuais.  

Essa simplicidade acabou atribuindo identidade à residência, tal 

como na casa Varanda.  

Elaborando-se um comparativo entre as quatro casas, a CSH#8, 

CSH#21, a Lota e a Varanda, é possível dizer que os quatro exemplares 

apresentam uma ordem modular que organiza a composição 

e sistematiza a construção, tal como os cânones modernos.  
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18 Comparativo entre a CSH #21 (1), Casa Lota (2) e 

Casa Varanda (3).

Já na residência de Carla Juaçaba, é possível observar variações em 

relação aos demais exemplares. O conceito de integração com o meio, 

através de grandes aberturas, se toma mais flexível. Os banheiros se 

ligam com o exterior, resultando em diferentes graus de privacidade, 

que vão de desencontro aos preceitos modernos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou uma análise comparativa de exemplares 

modernos com um outro contemporâneo, a Casa Varanda, como 

forma de contribuição ao conhecimento. Explicitaram-se os dados 

que basearam a formulação dos problemas pelos arquitetos, como o 

perfil do cliente e os condicionantes do lugar, época, clima e programa 

peculiares de cada projeto, os quais diferenciam os exemplares. 

O partido das casas é pavilhonar, onde pode-se destacar o respeito 

à natureza através do uso de grandes aberturas.  As vedações 

translúcidas em contraste com planos opacos, bem como laje de piso 

elevada do chão e beirais desarticulam os elementos de arquitetura 

verticais e horizontais. Aspectos estes que revelam uma continuidade 

com o vocabulário moderno.

No entanto, a casa Varanda, do ponto de vista funcional, rompe com 

os ideários modernos, devido ao desejo de estabelecer uma maior 

integração visual do edifício com o entorno. A espacialidade da casa 

ganha maior fluidez, onde a cozinha é mais integrada à sala, dilatando 

as dimensões internas e assumindo a sobreposição de usos. Não há 

hierarquia entre as fachadas envidraçadas, que são tratadas de modo 

uniforme, renovando o conceito de privacidade.

Em caráter conclusivo, pode-se dizer que a casa é a própria varanda 

(PICCOLI, 2014), atenuando os limites entre interior e exterior. Não 

existem pontos focais preestabelecidos internamente. Observa-se  

a persistência da tradição disciplinar moderna na malha que organiza 

a composição e a técnica, que, no entanto, não é restritiva e permite 

a transgressão do moderno destacando assim as relações das  

casas com o lugar.

Dessa forma, é possível estabelecer relação entre estas duas casas 

não contemporâneas, mas que mostram a relevância do papel do 

projeto como portador de ideias e intenções, comprovando que os 

conceitos são duradouros e sobrevivem ao tempo. Pode-se dizer que 

a relevância desse estudo não reside somente na pesquisa histórica, 

crítica e projetual, mas também em um contexto mais amplo da 

arquitetura moderna brasileira. 
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O APARTAMENTO CARIOCA NA DÉCADA DE 1920 E O PRIMEIRO  

EDIFÍCIO MODERNO DE HABITAÇÃO COLETIVA

Tatiana de Souza Gaspar

RESUMO 

O  artigo  analisa  o  início  da  produção  de  edifícios  de  apartamentos  pela  iniciativa  

privada  no  município  do  Rio  de Janeiro,  ao  longo  da  década  de  1920.  Serão  

analisados  os  projetos  das  unidades  habitacionais  do  Edifício  Praia  do Flamengo  

(1923),  Edifício  Glória  (1924),  Edifício  Tamandaré  (1928), Edifício Itaoca (1928), 

Edifício Barão de São Félix (1929), Edifício  Paissandú  (1929)  e  Edifício  Morro  

de  Santo  Antônio  (1929).  A  organização  funcional  das  plantas  aponta  para  a 

existência  de  um  período  de  definição  programática  e  de  especialização nos 

espaços internos dos apartamentos, que nas décadas  seguintes  se  consolidou  e  foi  

amplamente  difundido  com o padrão burguês de tripartição em áreas social, íntima 

e de  serviços.  Especialmente,  o  artigo  analisará  o  projeto  do  Edifício Morro de  

Santo  Antônio, de  autoria  do arquiteto Marcelo  Roberto.  Estilisticamente  vinculado  

à  produção  internacional  do  modernista,  o  edifício  de  sete  pavimentos, térreo  

comercial  e  unidades  duplex  reflete  de  maneira  emblemática  as  contradições  e  

inovações  que  marcaram  o período inicial de produção de apartamentos na cidade. 

Palavras chave: apartamento; habitação coletiva; Rio de Janeiro.  

Tatiana de Souza Gaspar  

Universidade de São Paulo | Ribeirão Preto - SP 

tatiana.sgaspar@gmail.com

ABSTRACT 

The  article  analyses  the  beginning  of  the  production  of  apartment buildings by 

the private sector in the municipality of Rio de Janeiro during the 1920s. The study 

analyzes the projects of the dwellings of the Praia do Flamengo Building (1923), Glória 

Building  (1924),  Tamandaré  Building  (1928),  Itaoca  Building  (1928), Barão de São 

Félix Building (1929), Paissandú Building (1929)  and  Morro  de  Santo  Antônio  Building  

(1929).  The  functional organization of the floor plans points to the existence of a period 

of programmatic and zoning definition in the internal spaces of the apartments, which 

in the following decades was consolidated and widely diffused with the bourgeois 

standard of tripartism in social, intimate and service sectors. Specifically, the article 

analyzes the project of the Morro de Santo Antônio Building, by the architect Marcelo 

Roberto. Stylistically linked to the  international  production  of  the  modern  movement,  

the  seven-storey building, with commercial ground floor and duplex units  reflect  in  an  

emblematic  way  the  contradictions  and  innovations  that  marked  the  initial  period  

of  production  of apartments in this city. 

Keywords:  apartment ; collective housing ; Rio de Janeiro.
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O apartamento residencial é uma forma de moradia urbana 

surgida nas metrópoles brasileiras no início do século XX. No Rio 

de Janeiro, a primeira fase de produção de apartamentos ocorreu 

entre as décadas de 1920 e 1930 e concentrou-se em áreas do 

Centro, Glória e Flamengo, a partir daí expandindo-se também 

para Copacabana e outros bairros da cidade. Quase cem anos após 

os primeiros apartamentos, tornou-se uma das principais formas 

de moradia da cidade e indiscutivelmente, sofreu alterações que 

estiveram relacionadas às transformações pelas quais a cidade 

passou nos mais diversos âmbitos. 

Nos primeiros anos de produção, os moradores de apartamentos 

eram geralmente inquilinos, estando  a  propriedade  do  edifício  nas  

mãos  de  apenas  um  proprietário,  para  o  qual  os  apartamentos 

eram um novo ramo de investimento, bastante atrativo devido 

à possibilidade de elevado grau de lucratividade obtido com a 

cobrança de aluguéis. No entanto, em pouco mais de dez anos a 

fragmentação da propriedade imobiliária já era uma realidade e 

os apartamentos passaram a ser oferecidos também para a venda 

de unidades isoladas, voltadas para as classes médias altas.1  

1 Juridicamente,  durante  a  década  de  1920  foram  instituídas  medidas  que  

previam  a  definitiva  verticalização  na  década seguinte e regulamentaram as construções, 

reconstruções, acréscimos e modificações de prédios no Distrito Federal, interferindo 

diretamente sobre a produção e comercialização dos apartamentos na cidade. De 1925 a 

1937, vigorou  o  decreto  2.087,  que,  entre  outras  medidas,  definia  elementos  geométricos  

essenciais  como  a  altura  do  edifício, pés direitos, superfície e forma da cobertura etc., e 

criava condições para o emprego do concreto armado, reduzindo os antigos pés direitos e 

estabelecendo alturas mínimas em função do número de pavimentos, quais sejam: 6 pav.-

21m.; 5pav.-18m.; 4pav.-15m.; 3pav.-11m. e 50cm.; 2pav.-7m. e 50cm (CARDEMAN, 2004, 

págs.42-44). Em 1928, institucionalizou-se a Lei do Condomínio e a prática de dividir o 

terreno entre compradores de apartamentos através da “fração ideal do terreno” e a figura 

do condomínio. (VAZ, 1994, p. 119)

Antes disso, no entanto, precisou ser amplamente aceito pelas 

camadas médias e altas da população. 

O processo de aceitação e consolidação do apartamento para 

estas classes esteve condicionado à  sua  total  desvinculação  da  

ideia  de  habitação  coletiva  popular  anteriormente  existente.  

Embora  essa  comparação  tenha  persistido  por  alguns  anos  

(com  ataques  ao  possível comprometimento  da  higiene,  moral  

e  socialização  deste  novo  espaço  doméstico,  tendo  ocorrido  

também  outras  manifestações  contrárias,  como  as  do  que  se  

incomodavam  com  a dimensão visual grandiloquente dos edifícios 

e com a nova escala arquitetônica verticalizada que se imprimia 

na cidade), desde esta época os meios de comunicação, como 

jornais e revistas, exerceram papel  fundamental na divulgação 

das qualidades da tipologia, facilitando a aceitação da ideia 

da moradia verticalizada como símbolo da nova modernidade  

(VAZ, 1994).  

Nesse  sentido,  a  história  do  apartamento  também  não  pode  

ser  dissociada  do  processo  de  verticalização urbana, pois a 

construção em altura representava a “modernização social” como 

uma “onda de civilização”, anunciando “um sinal do presente, das 

aeronaves, da tele audição, da  eletrificação,  do  automobilismo”  

(ibid.).  O  apartamento  também  foi  caracterizado  por  diversos 

avanços tecnológicos como os elevadores, telefone em cada andar 

ou apartamento, luz e eletrodomésticos que começavam a surgir 

no interior doméstico. A existência de instalações sanitárias, 

abundância de água e a preocupação com as condições de ventilação 

e iluminação naturais dos cômodos distanciava o apartamento 

de qualquer comparação com as insalubres habitações  coletivas  



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO28

populares.  Além disto,  os arranha-céus  foram  precursores  

de  novas  técnicas  construtivas,  com  utilização  do  concreto  

armado  e  a  necessidade  de  projetos complementares de cálculo 

estrutural, instalações sanitárias, elétricas etc.  

Igualmente,  o  fato  de  terem  se  originado  em  áreas  nobres,  

destinados  à  residência  de  moradores das classes altas, muitas 

vezes estrangeiros ligados às atividades capitalistas, ajudou a 

fortalecer uma imagem positiva da moradia em apartamentos. A 

partir de uma inversão da representação simbólica da habitação 

coletiva, os apartamentos expressavam uma nova forma de  

morar e de moradia dos novos ricos, tornando-se um modelo a 

ser seguido no caminho do progresso.  Embora o apartamento 

anunciasse uma nova forma de moradia, inicialmente sua 

arquitetura  esteve  muito  relacionada  aos  estilos  ecléticos,  

representantes  do  bom  gosto  e  distinção da época. Mesmo no 

programa destas habitações, a organização funcional das plantas 

aponta para a existência de um período de definição programática 

e de zoneamento nos espaços internos  dos  apartamentos,  que  nas  

décadas  seguintes  se  consolidou  e  foi  amplamente  difundido  

com  o  padrão  burguês  de  tripartição  em  áreas  social,  íntima  

e  de  serviços, estabelecendo como um padrão no final da década 

de 1930.   

Neste artigo abordaremos os primeiros anos de produção de 

edifícios de apartamentos pela iniciativa privada no município de 

Rio de Janeiro, durante a década de 1920. A partir da pesquisa 

histórica sobre transformações ocorridas na cidade no início 

do século XX, serão analisados os projetos arquitetônicos  

das unidades habitacionais do Edifício Praia do Flamengo(1923), 

Edifício Glória (1924), Edifício Tamandaré(1928), Edifício   

Itaoca  (1928),  Edifício  Barão  de São Félix  (1929),  Edifício  

Paissandú (1929) e Edifício Morro de Santo Antônio (1929). 

Especialmente, será analisado  o  projeto  do  Edifício  

Morro  de  Santo  Antônio,  de  autoria  do  arquiteto  

Marcelo  Roberto,  que  estilisticamente  vinculado  à  

produção  internacional  do  movimento  moderno, reflete 

de maneira emblemática as contradições e inovações que 

marcaram o período inicial de produção de apartamentos  

na cidade. 

O INÍCIO DO SÉCULO XX NA CAPITAL DO BRASIL

O início do século XX marcou a decadência da aristocracia do café 

e significou a transformação da imagem da capital da República 

do Brasil, que deixaria para trás seu passado colonial para se 

transformar  na  metrópole  moderna,  apta  a  adquirir  uma  

forma  urbana  condizente  com  sua  economia em crescimento e 

a posição alcançada no contexto capitalista internacional. Inicia-

se o período da Belle Époque, que em poucos anos elevou o Rio 

de Janeiro à imagem de Cidade Maravilhosa2 bem como surgiu,  

a partir de então, uma nova forma de moradia, o apartamento.

A política iniciada no final do século XIX por Barata Ribeiro 

teve seu auge na administração de Pereira Passos que, indicado  

pela administração de Rodrigues Alves, assumiu o cargo de prefeito 

2 O escritor, jornalista, professor e membro fundador da Academia Brasileira de 

Letras, Coelho Neto, criou a expressão “Cidade Maravilhosa” para o Rio de Janeiro em 1908, 

nas páginas do jornal “A Notícia”.
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do  Distrito  Federal  e  em  poucos  anos  executou  o  que  se   

tornou  umas  das  maiores transformações  urbanas  no  Rio  

de  Janeiro,  denominada  por  Abreu  (2011)  como  o  período   

“Haussmann à la carioca”.3 Suas ações tinham como foco principal 

a remodelação da cidade a partir  de  projetos  de  embelezamento,  

saneamento  e  acessibilidade  (com  abertura  e  alargamento 

de vias). Com o auxílio da administração federal, promoveu a 

abertura da Avenida Central,  a  construção  do  cais  do  porto  

e  das  avenidas  que  lhe  davam  acesso.  O  município  também 

realizou  a  abertura e alargamento de  novas vias  de circulação,  

instituiu  recuos progressivos aos novos edifícios, uniformizou os 

planos de alinhamento das ruas da cidade e o embelezamento de 

algumas áreas do centro e zona sul. 

Ao atuar preponderantemente sobre as freguesias centrais,  

a Reforma  Passos  atingiu  principalmente  a  população  pobre,  

“botando  abaixo”  as  habitações  coletivas  ainda remanescentes no 

encerrar do século XIX.  Os antigos residentes passaram a procurar 

por áreas menos valorizadas da cidade e, enquanto grande parte 

se deslocou para os subúrbios, outra parcela foi obrigada a buscar 

novas formas de habitação que possibilitasse sua permanência 

próxima  aos  seus  locais  de  trabalho,  que  se  mantiveram  no  

centro.4  No  entanto,  a  movimentação da  população pobre parecia 

3 Engenheiro por formação, Francisco Pereira Passos viveu na França durante 

a reforma de Haussmann, presenciando e acompanhando de perto as discussões em 

torno dos planos e projetos de remodelação e modernização de Paris no final da década 

de 1850.  Provavelmente esta experiência foi fundamental para que, quarenta e cinco 

anos depois, conseguisse articular e realizar a grande reforma urbana da capital federal.  

Relevante ressaltar também sua influência junto à presidência, podendo agir livremente  

e com muitos poderes.

4 Este processo deu início ao desenvolvimento sistemático de ocupação dos morros 

da cidade (SILVA, 2005). 

ainda não preocupar o poder  público,  neste momento  focado  em  

aumentar  a  disponibilidade  de  lotes  para  novas  construções e,  

consequentemente, impulsionar a expansão do setor imobiliário 

através da construção civil. Era sob a nova e moderna Avenida 

Central que todos os holofotes estavam voltados. A avenida, que 

durante sua construção implicou na derrubada de 641 edifícios  

(na maioria prédios com fachada estreita e dois andares), tornou-

se o “cartão postal do embelezamento do Rio de Janeiro”, ao mesmo  

tempo  em  que  “abriu  diálogo  para  capacidade  e  talento  das  

grandes  construtoras”.  (ROCHA, 1995, págs. 62 e 100). 

Com fortes influências francesas, a construção da Avenida Central 

significou muito mais do que a abertura de uma nova via. Como um 

portal, configurou o eixo da Reforma Passos entre as zonas norte e 

sul da cidade, e abriu caminho não só para a circulação dos primeiros 

automóveis como também  serviu de  cenário  para a representação  

de  novos  valores,  muitas  vezes  influenciados pela importação 

de uma cultura estrangeira. A consolidação destes novos valores 

integrou-se  ao  cotidiano  público  e  privado  do  carioca  também   

a  partir do  acesso a novas  tecnologias,  em  sua  maioria  originárias  

de  outros  países.  Mais  ainda,  a  chegada  do  futuro estabelecia  

um sentido negativo ao que estivesse relacionado ao passado  

colonial da cidade.5  

Exemplo disto foram os novos prédios construídos para  

emoldurar a Avenida Central. Com o intuito  de tirar de  cena os  

“mestres de  obras”  -  principais responsáveis  pela  execução  das  

5 As influências e hábitos relacionados à elite burguesa carioca no início do século 

XX foram estudadas por diversos autores, como SANTOS (1981), ROCHA (1995) e  

SEVCENKO (2012).
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edificações da cidade durante a Colônia e o Império - foi realizado o 

Concurso Internacional de Fachadas, em que arquitetos deveriam 

projetar primeiro as fachadas e depois as plantas, nos mais 

variados estilos, desde que inspirados por influências externas,  

principalmente europeias. 

O  ecletismo  se  afirmou  arquitetônica  e  urbanisticamente,  

assumindo  a  hegemonia  do  gosto  oficial,  e  sendo,  a  partir  daí,  

também  interiorizado  para  outras  capitais  estaduais  e  cidades 

maiores da República.  

Assim como os edifícios oficiais, as residências urbanas das classes 

de maior poder aquisitivo também  buscavam  manter-se  alinhadas  

ao  estilo  eclético,  além  de  seguirem  o  caminho  da  segregação 

socioespacial já iniciado ao longo do século XIX e acelerado ainda 

no início do século XX, em que a zona sul da cidade tornou-se, 

por excelência, o local de moradia das classes mais abastadas. 

A partir deste momento o espaço doméstico no Brasil começa 

a ser planejado de forma tripartite, distinguindo-se em áreas 

social, íntima e de serviços, em que cada cômodo se estabelece 

segundo uma função específica e circulações independentes. 

Enquanto toda a área destinada aos serviços – inclusive cozinha e 

acomodação dos empregados – deveria estar longe das vistas dos 

visitantes e mesmo dos moradores, havia ainda uma diferenciação 

entre as áreas sociais,  ou  “zonas  de  representação”  (que  eram  

dependências  de  passagem  obrigatória  aos  convidados), e a área 

privativa, destinada apenas aos membros da família6: 

6 Estes mesmos palacetes também foram usados coletivamente, quando ficaram 

conhecidos como “casas de pensão”, e abrigaram famílias de diferentes faixas de renda, 

Agora,  a  residência  de  gente  fina  havia  de  proporcionar  

total  independência entre as  três zonas da  casa:  as 

áreas de estar, de repouso e a do serviço deveriam estar 

distribuídas de tal maneira que se pudesse ir de uma delas 

à outra sem que se fosse necessário passar pela terceira. 

(LEMOS, 1996, p. 52)  

A coletivização da moradia — que durante todo o século XIX 

esteve relacionada às camadas mais populares  da  sociedade,  

sendo  fortemente  combatida  em  razão  do  discurso  higienista  

e  de  modernização da cidade no início do século XX — com a 

valorização dos terrenos na área central provocada pelas ações 

promovidas pela Administração Municipal e Distrito Federal, 

levou ao surgimento de uma nova vertente da moradia coletiva, o 

edifício de apartamentos. Este, voltado às classes mais abastadas, 

que desejavam desfrutar das conveniências do centro urbano e 

suas opções  de  comércios,  serviços  e  lazer  (diurno  e  noturno),  

representando  valores  da  vida  moderna burguesa. 

Segundo Vaz (1994, p. 95), “apesar de ser um padrão que 

aprofundava a tendência de agrupar mais  pessoas  numa  área  

menor,  tornando  mais  coletiva  ou  mais  socializada  a  moradia”,  

o  edifício  de  apartamentos  não  tinha  como  precursor  as  antigas  

inclusive os estratos médios da sociedade carioca. O romance de Aluísio Azevedo, Casa de 

Pensão (1884), é uma importante referência para a construção da imagem deste espaço 

doméstico  que,  embora  coletivo,  buscava  transmitir  os  ideais  tradicionais  de  moralidade,  

conforto  e  higiene.  A  descrição  dos  moradores  feita  pelo  romancista  também  destaca  a  

seriedade  e  integridade  de  caráter  de  todos, trabalhadores,  estudantes  ou  intelectuais,  

que  ali  escolhiam  residir  justamente por se  tratar de  um local calmo,  tranquilo e salubre, 

sem deixar de lado, é claro, a distinção e destaque conferido pela aparência do que já havia 

sido um “palacete”. 
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formas  de  habitação  coletiva anteriormente existentes na cidade 

(como as estalagens, avenidas, vilas etc.). 

Voltado para o outro extremo da sociedade, no início o 

apartamento era destinado apenas às famílias mais abastadas, e 

por isso foi necessária  uma  verdadeira  “doutrinação  do  futuro  

usuário”,  conseguida, entre outras coisas, através de um “projeto 

de arquitetura convincente”, em que muitos apartamentos tinham 

suas plantas baseadas nos programas unifamiliares dos palacetes  

(VERÍSSIMO, BITTAR, p. 27): 

Os primeiros edifícios  de  apartamentos tiveram 

suas  plantas  norteadas pela ideia de empilhar, num 

mesmo terreno, várias casas, todas  iguais entre 

si, mas confortáveis e isentas de  promiscuidades  

que  pudessem  sugerir  ao  conjunto  de  moradias 

a  pecha  de encortiçamentos. Antes de tudo, amplos e 

cômodos, como se fossem realmente a solução ideal: a 

casa nobre no coração da cidade. (LEMOS, 1996, p. 79) 

OS PRIMEIROS APARTAMENTOS E  

A DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE USOS

Foi em meio à construção de um novo ideário de progresso, 

influenciado por valores importados principalmente da Europa, 

que o primeiro edifício de apartamentos foi construído na 

cidade do Rio de Janeiro, na década de 1910.7 Essencialmente 

7 Embora alguns estudos apontem o ano de 1910 como o da construção do edifício, 

uma seção do Diário Oficial de 1938 atesta que, na realidade, este foi o ano de compra 

burguês e adequado ao que havia de mais moderno  nos  países  

industrializados,  a  residência  verticalizada  de  apartamentos  em  

poucos  anos  imprimiria  uma  nova  perspectiva  sobre  a  cidade.  

Situado  na área  central, o primeiro edifício de apartamentos 

preenchia o cenário principal da nova metrópole que o Rio de 

Janeiro pretendia ser. 

Viret  e  Marmorat foram autores de  um dos primeiros 

prédios de  apartamentos  da  cidade,  o  edifício  Lafont  

[...],  que  com  suas circulações verticais e horizontais bem 

estudadas e suas fachadas de grande  apuro  estilístico,  

tipicamente  francesas,  contribuíram  para  a  apuração 

formal do Ecletismo.  (SANTOS, 1981, p. 86)

Demolido em meados do século XX, o Edifício Lafont ficava 

localizado na esquina da Rua Santa Luzia com a Avenida Central, 

bem próximo à Avenida Beira Mar (região que ficou conhecida 

como Cinelândia), constituindo a conexão entre o centro e a zona 

sul, onde despontaram alguns dos luxuosos edifícios precursores 

dos “arranha-céus”, com cinco a nove pavimentos (VAZ, 1994, 

pag. 94). Apesar do projeto e construção do primeiro edifício 

de apartamento carioca datar da primeira metade da década de 

1910, este parece ter sido um empreendimento isolado até a 

década de 1920, quando novos edifícios passam a ser amplamente 

produzidos na cidade. Como o Edifício Lafont, muitos  destes 

primeiros apartamentos  também  foram  construídos  na  área 

central, enquanto outros  já se  lançavam em  direção  à  zona sul,  em 

bairros como  Glória, Flamengo e, logo em seguida, Copacabana.

do terreno por Marcel Bouilloux Lafont, tendo sido o projeto aprovado em 1911 e a obra 

concluída em 1913.



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO32

Embora não se tenha tido conhecimento sobre o projeto do 

edifício Lafont, e por isso não seja possível uma análise tipológica 

do ambiente interno das suas unidades habitacionais, sabe-se que  

a  definição  quanto  ao  programa  dos  primeiros  apartamentos  

residenciais  na  cidade  foi  sendo progressivamente estabelecida, 

até firmar-se como um novo padrão, ainda presente em edifícios  

multifamiliares  atualmente.  Até  mesmo  a  definição  do  nome  

“edifício  de  apartamentos” levou tempo para se consolidar, 

ocorrendo apenas na década de 1930. Antes disso, foi comum o 

uso de expressões como “casa de apartamentos”, “casa (ou prédio) 

coletiva de apartamentos”, “casa de habitação coletiva”, “casa (ou 

prédio) para renda“, “arranha-céu de apartamentos”, “arranha-

céu”, ou simplesmente “apartamento”.8

8 Lilian Vaz, em sua obra sobre a história da habitação coletiva no Rio de Janeiro, 

estudou aspectos do surgimento, difusão e evolução do edifício de apartamentos na 

cidade entre os anos de 1925 e 1937. Para tanto, pesquisou em classificados de imóveis 

anunciados nos jornais da época, e demonstrou que durante os primeiros anos pesquisados 

era evidente uma indefinição em relação ao objeto. Até 1930 o nome “edifício” era 

empregado apenas para prédios de escritório, e o “apartamento” era assimilado ao 

aluguel de quartos de hotel e casas de pensão. A indefinição inicial parecia  se  estender  

também  à  variedade  de  conformações  familiares visadas,  às dimensões e programas 

das  unidades, e à multiplicidade de usos. Sua pesquisa destaca que só a partir de 1934, 

ocorre a definição quanto sua “denominação, função e organização espacial interna”.  

É ainda a partir deste ano que começa a se intensificar a oferta de apartamentos na zona 

sul da cidade, principalmente em Copacabana, levando a compreensão de dois processos: 

“especialização funcional da área central pelo esvaziamento do uso residencial, e da 

diferenciação social entre os bairros, através da concentração da forma moderna de habitar 

em Copacabana e demais bairros da Zona Sul, por oposição  aos  bairros  da  zona  norte  e  

suburbanos”.  Outra  importante  mudança  ocorrida  durante o período de  pesquisa  refere-

se  à  fragmentação  da  propriedade  imobiliária  e  sua  forma  de  consumo,  que  deixa  de  

ser exclusivamente a partir do aluguel para tornar-se compra-e-venda  

(VAZ, 19994, p.107-112). 

No processo de convencimento das altas classes, muitos 

apartamentos foram projetados tendo como referência as plantas 

dos palacetes, de forma a lhes atribuir vantagens da casa isolada, 

unifamiliar.  Era  importante  que  essas  famílias,  ao  se  mudarem  

para  os  apartamentos,  mantivessem o mesmo padrão de conforto 

e representação de status social. O Edifício Praia do Flamengo 

(1923), projetado pelo mesmo arquiteto do Hotel Copacabana 

Palace, expressa nas fachadas o gosto elitista pelo ecletismo  

(Figura 01). O pavimento tipo de habitação, com apenas dois 

apartamentos de dimensões variadas, evidencia a tripartição 

burguesa, que organiza de forma oposta as áreas e acessos sociais 

dos de serviço, nos fundos da edificação.  Da mesma forma, a 

grande área utilizada como circulação horizontal interna aos 

01 Vista da fachada do Edifício Praia do Flamengo, com ornamentos decorativos 

que remetem a diversos estilos arquitetônicos e composição em partes 

que esteticamente se diferenciam entre embasamento, corpo principal  

e coroamento.
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apartamentos, demonstra a grande preocupação com a setorização 

dos fluxos e privacidade dos quartos (Figura 02).  

Por outro lado, a imprecisão se verificava em diversos aspectos e 

a inexistência de um padrão na concepção dos primeiros edifícios 

de apartamentos, tornou comum, por exemplo, a mistura de  usos  

residenciais  e  comerciais  em  diferentes  ou  nos  mesmos  pavimentos 

e diferentes  dimensões entre as unidades habitacionais de um 

mesmo prédio, que poderiam ser destinadas a famílias ou quartos 

para solteiros. Entre os classificados da época, muitas ofertas de 

casas de apartamentos  ofereciam  serviços  de  pensão,  como  o  atual  

“apart-hotel“.  Principalmente  no  centro da cidade, os primeiros 

edifícios de apartamentos projetados recebiam usos diversos, 

muitas vezes com a presença  de espaços de  lazer  que 

representavam  a  cultura  burguesa  importada,  como  cinemas,  

cafés  e  restaurantes.  Nesse  sentido,  é  interessante  observar  

que muitas unidades habitacionais apresentavam áreas de serviço 

reduzidas ou inexistentes, quando se acreditava que estes serviços 

domésticos seriam realizados ou contratados fora do edifício, 

utilizando-se o comércio do bairro.  

No Edifício Glória (Figura 03), de 1924, além do Cinema Glória, 

também existia dois andares de escritório. Entre os nove 

pavimentos projetados no centro da cidade, os três voltados 

para a moradia continham dezenove apartamentos, quase todos 

compostos por um quarto e banheiro privativo.  No  andar  havia  

ainda  um  depósito  e  copa,  além  da  presença  de  dois  banheiros  

isolados, com acesso do público em geral. Cabe destacar que os 

apartamentos possuíam ligações internas, o que possibilitaria 

o aluguel de um ou mais cômodos. A análise da planta baixa do 

pavimento de habitação nos permite visualizar a inexistência de 

áreas voltadas ao serviço no interior da habitação, bem como 

a confluência de usos destinados ao espaço íntimo e social 

em um  mesmo  cômodo.  Essas  características  sugerem  que  

alguns  edifícios  do  período,  por  não  apresentarem  cômodos  

destinados  às  funções  de  serviço  doméstico,  apresentavam 

características  que  suscitam  a  ideia  de  continuidade  quanto  ao  

uso  e  funcionamento  dos  apartamentos como hotéis. 

02 Pavimento de habitação no Edifício Praia do Flamengo, projetado em 1923  

por Joseph Gire e construído por Eduardo V. Pederneiras.
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Em  outros  casos,  verificava-se  a  presença  de  diferentes   

padrões no  terreno de  um mesmo  edifício.  No  Edifício  Tamandaré 

(Figura 04),  de  1928,  os  apartamentos  da  luxuosa  edificação 

principal  são  claramente  demarcados  por  setores  íntimos,  sociais  

e  de  serviços,  ligados  por  corredores e acessos diferenciados, 

enquanto a edificação de dois pavimentos nos fundos do terreno 

03

04

Acima: pavimento de habitação no Edifício Glória, projetado em 1924 por Cia. Construtora 

Pederneiras S.A. Abaixo: vistas das fachadas do edifício, com elementos ecléticos.

Acima: pavimento de habitação no Edifício Tamandaré, projetado em 1928  

pela empresa Gusmão Dourado e  Baldassini  Ltda.  Abaixo:  vistas  das  fachadas  

do  edifício,  com  elementos  ecléticos.
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contém quartos individuais  com banheiros coletivos no  segundo 

pavimento  (a parte  inferior, no térreo, foi destinada à garagem), 

aproximando-se do conceito das casas de pensão. No que se refere 

à implantação, o edifício no bairro Flamengo utiliza a forma “H” 

com duas torres de circulação vertical no centro da edificação, que 

acessam quatro apartamentos, dois defronte  à  calçada  e  outros  

dois  voltados  para  o  fundo  terreno, onde estão localizados os  

quartos  individuais.  Esta  solução,  junto  à  utilização  de  prismas  

de  ventilação  e  iluminação, permitiu  que  a  edificação  não  

necessitasse  de  aberturas  laterais  e,  consecutivamente,  que  

pudesse estar colada nas divisas do terreno. 

Durante  a  primeira  fase  de  produção  de  apartamentos  na  cidade  

do  Rio  de  Janeiro,  a  nova tipologia habitacional, foi aos poucos se 

consolidando arquitetônica, social, e espacialmente, uma vez que 

já se percebia um forte encaminhamento de sua localização rumo 

à zona sul da cidade.  O  processo  de  espacialização  do  edifício  

de  apartamentos  na  zona  sul  não  ocorreu  aleatoriamente;  

foi  fruto  de  um  encadeamento  de  ações  movidas  pelo  poder  

público  e abraçadas pelo setor privado já desde a segunda metade 

do século XIX, quando teve início o movimento de estratificação 

espacial das classes sociais. Neste contexto, a expansão da cidade 

rumo às praias litorâneas designou um novo local de residência 

permanente das classes altas. 

Após a implantação das primeiras linhas de bonde de burro em 

direção aos bairros aristocráticos da Glória, Catete e Botafogo, 

e sua extensão até Copacabana, ainda no final do século XIX 

— através da abertura de uma estreita galeria (Túnel Velho) —,  

durante as três primeiras décadas do século XX o Estado atuou 

de forma a acelerar a divisão entre bairros burgueses e bairros 

proletários. Longe do  olhar  — e  da atuação — da  administração  

pública,  os  subúrbios  eram  intensamente ocupados devido à 

multiplicação de indústrias que ali se instalavam. Já os bairros 

localizados  próximos  à  orla  marítima  receberam  sucessivos  

investimentos,  em  obras  de  infraestrutura, saneamento e 

“embelezamento” — muitas vezes antecipados à sua ocupação, de 

forma a incentivar a reprodução do capital e promover a depuração 

da área nobre da cidade de usos e populações indesejadas.  

(ABREU, 2011) 

A partir da década de 1920 a produção de apartamentos também 

foi marcada pela transição do Estilo Eclético para o Estilo Art 

Déco. Considerado por alguns arquitetos como o momento final 

05 Imagens do Edifício Paissandú. Da esquerda p/ direita: Detalhe decorativo da fachada, em 

estilo Art Déco; vista  do  prisma  para  ventilação  e  iluminação;  corredor  para  acesso  às  

unidades  destinadas  aos  funcionários  do  edifício, no último pavimento.
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do  Ecletismo,  o  Art  Déco também  é  entendido  como precursor 

da  arquitetura moderna  (CORREIA,  2008),  difundindo  novos  

programas  e  tipologias.  Alguns  destes  edifícios  se diferenciaram  

através  da  utilização  deste  estilo,  demarcado  pelos  volumes  de  

fachada,  com  recortes e adições geométricas e, principalmente, 

nos ambientes sociais de acesso à edificação, expressando de 

maneira singular a busca por distinção. Estilisticamente vinculado 

ao Art Déco, o Edifício Paissandú (Figura 05) foi projetado em 

1929 e também localizado no bairro Flamengo.

O Edifício Paissandú ainda conserva alguns aspectos que foram 

comuns aos edifícios voltados para as famílias com maior poder 

aquisitivo, como pequenos quartos e banheiro coletivo para 

empregados  nos  andares  superiores.  Atualmente,  o  edifício  ainda  

mantém  estes  aposentos,  com  a  mesma  finalidade  ou  destinados  

à  área  de  depósito  dos  moradores.  No que tange à organização 

espacial das demais unidades habitacionais, assim como se verifica 

no Edifício Praia do Flamengo e Edifício Tamandaré, fica evidente  

a setorização em áreas sociais, íntimas e de serviço, com ambientes 

de menores dimensões e aberturas para o prisma central,  

enquanto todos os quartos e salas estão voltados para as  

vias urbanas (Figura 06).  

Por outro lado, nesse período o processo de verticalização e 

produção de apartamentos também ocorreu em bairros da região 

central e Tijuca, denotando o que Vaz (ibid., p. 126) chamou 

de “processo  de  aburguesamento”  das  habitações  de  classe  

média,  que  à  sua  maneira  se  inspiravam e reproduziam as 

“modernidades” da zona sul. Nesse sentido, cabe mencionar que 

muitas  dessas  edificações  apresentaram  indefinições  formais,  

06 Pavimento  de  habitação  no  Edifício  Paissandú, projetado  em  1929   

por  Eduardo  V.  Pederneiras.  
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podendo  ser  facilmente confundíveis  com  outros  modelos  de  

habitação  anteriormente  existentes.  

Esse é o  caso  do  Edifício  Barão  de  São  Félix  (Figura 07),  de  

1929,  que  internamente  abriga  14  (quatorze) apartamentos, 

mas externamente se assemelha aos sobrados, com térreo 

comercial defronte à calçada, habitações ao fundo, e apenas três 

pavimentos. Ainda que as unidades habitacionais tenham áreas 

reduzidas, a modulação construtiva empregada mantém a ideia de 

especialização dos  ambientes  por  setores,  como  nos  exemplos  

vistos  anteriormente.  Há ainda uma  diferenciação entre os 

apartamentos de frente, com dois quartos, e no fundo, com 

apenas um dormitório, em que se destaca a presença de  inúmeros 

prismas para garantir a ventilação e  iluminação natural de todos 

os cômodos. 

Durante o período de construção dos primeiros edifícios de 

apartamentos, as tais “áreas nobres” da cidade (bairros localizados 

próximos à orla marítima) foram arborizadas, com a criação de 

diversas  praças,  e,  mesmo  ainda  pouco  habitados,  os  bairros  

de  Copacabana  e  Ipanema  receberam saneamento já na primeira 

década do século XX. Além disto, o crescimento da zona sul foi 

seguido pelo aumento do tráfego urbano, em parte proporcionado 

pela extensão das linhas de bonde (associadas aos loteamentos), 

em parte possibilitado pela criação e ampliação (em alguns 

casos, reconstrução) de importantes avenidas e túneis, além do 

melhoramento nos calçamentos.  

Na administração de Pereira Passos ocorreu a abertura da  

Av. Beira Mar e do Túnel do Leme (Túnel Novo) e na década 

07 Acima: pavimento de habitação no Edifício Barão de São Félix, projetado em 1929 por M. José 

Pinto Filho. Abaixo: Imagens da fachada; vistas do acesso e circulação horizontal coletiva das 

unidades habitacionais, no térreo.
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seguinte, a da Praia de Botafogo. Enquanto isso, as linhas de bonde 

continuaram a se estender, chegando ao Posto 06 de Copacabana 

e Leblon, que na época ainda estava  sendo  loteado.  Do  final  da  

década  de  1910  à  década  de  1920,  a  abertura  da  Av.  Rui  

Barbosa  concluía  a  Av.  Beira  Mar  de  Pereira  Passos  e  liberava  

novas  faixas  de  terrenos valorizados  no  caminho  para  a  zona  

sul.  Construiu-se  a  Avenida  Atlântica,  posteriormente  alargada 

e pavimentada, e a Av. Delfim Moreira para ligação de Ipanema ao 

desabitado Leblon. Alargaram-se  também  o  Túnel  Velho  e  as  

avenidas  Niemeyer  (recém-construída  e  doada  à  prefeitura) e 

Visconde de Albuquerque. Para Abreu (2011): 

De um lado, a ocupação das zonas sul e norte pelas 

classes média e alta intensificou-se, e o foi comandada, 

em grande parte, pelo Estado e  pelas  companhias  

concessionárias  de  serviços  públicos.  De  outro,  

subúrbios cariocas e fluminenses cada vez mais se 

solidificaram como local de residência do proletariado, 

que para aí se dirigiu em números crescentes (pág. 82) . 

Um dos primeiros edifícios construídos no bairro de Copacabana 

foi o Edifício Itaoca (Figura 08), em 1928. Vinculado ao Art Déco, 

foi uma espécie de precursor para diversos outros edifícios, com 

o mesmo estilo arquitetônico, que foram construídos no bairro 

durante a década seguinte. 

Com implantação em forma de “U”, o edifício possui seis  

apartamentos por pavimento e três torres  de  circulação  vertical,   

com  escada  e  elevador  para  cada  duas  unidades  e  acesso  

às  respectivas áreas sociais. Na parte posterior da edificação 

encontram-se dois elevadores que se ligam a uma única circulação 

horizontal para acesso das compactas áreas de serviço. O edifício 

apresenta dois tipos de unidades de habitação por pavimento, 

08 Acima, Imagens da fachada e vista do acesso. Ao lado, pavimento de habitação no Edifício 

Itaoca, projetado em 1928 por Anton Flodere e Robert R. Prentice. 
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com dois e três quartos, embora as áreas destinadas às cozinhas 

e banheiros mantenham as mesmas dimensões em todos os 

apartamentos. Outro aspecto interessante é a composição dos 

volumes que dão ritmo à fachada Art Déco e, internamente, 

constituem-se como varandas para quartos e salas. 

Contudo,  pode-se  dizer  que  a  definição  do  edifício  de  

apartamentos  no Rio de  Janeiro  desenvolveu-se junto à evolução 

dos estilos arquitetônicos em voga na cidade, que igualmente 

ansiavam por uma unidade estilística e por soluções mais originais, 

culminando na renovação empreendida pela Arquitetura Moderna 

a partir da década de 1930: 

O novo elemento da morfologia da cidade causou grande 

impacto, mas não  chegou  pronto,  como  solução  acabada.  

De  início,  ensaiou  sua verdadeira  personalidade,  seu  

uso,  seus  limites,  suas  principais características  internas  

e  externas.  Na  distribuição  dos  espaços,  na destinação 

das unidades, nas formas de produção e comercialização, 

no tratamento  das  fachadas e até nos nomes  que 

assumiu. Neste processo  de  contínuas  transformações  

pode-se  identificar,  a  cada passo, algo de novo, mas 

também algo de antigo, lembrando as formas anteriores.  

(VAZ, 1994, p. 124)

O EDIFÍCIO MORRO DE SANTO ANTÔNIO

O Edifício Morro de Santo Antônio foi projetado em 1929 por 

Marcelo Roberto, na região central da cidade do Rio de Janeiro. 

O tratamento plástico da fachada, junto aos seus apartamentos 

duplex, fez com que fosse considerado o primeiro edifício moderno 

da cidade. No entanto, a implantação  adotada apresenta relação 

com outros  tipos de moradia coletiva, populares: “a  distribuição  

das  unidades  residenciais  enfileiradas  remete  às  estalagens,  

os  prismas  de ventilação remetem às casas de cômodos e os 

apartamentos sem cozinha remetem às casas de apartamentos” 

(VAZ, 1994, p.134).  

No último  ano  de sua formação  em Arquitetura e  Urbanismo 

pela  Escola  Nacional  de  Belas  Artes9, no Rio de Janeiro, Marcelo 

Roberto projetou o Edifício Morro de São Bento, na Rua do  

Lavradio, no centro da cidade, para empresários do jornal 

carioca Correio da Manhã. O edifício de sete  pavimentos  com  

térreo comercial foi  pensado para abrigar, predominantemente,  

os funcionários do Jornal, em seus 48 (quarenta e oito) 

apartamentos duplex.  

A reduzida área de cozinha evidencia a ideia de utilização dos 

estabelecimentos comerciais da cidade, ou mesmo no térreo do 

próprio edifício. Da mesma forma, a racionalidade dos espaços 

dialoga com a concepção corbusiana da casa como máquina de 

morar, integrada à efervescência do  ambiente  urbano  central.  

Todas  as  compactas  unidades  habitacionais  apresentam  clara  

diferenciação espacial das funções domésticas, com primeiro 

pavimento destinado ao uso social e de serviços, e segundo 

pavimento duplex para uso privativo dos moradores (Figura 09). 

Em apenas  duas  das  dezesseis  unidades  do  pavimento,  a  área  

9 Segundo pesquisa empreendida por Souza (2014, p. 68), nesse mesmo ano 

Marcelo teria viajado por seis meses pela  França,  Itália e Alemanha, retornando ao  Brasil  

“influenciado  pelas  novas  correntes  européias” e “impregnado de ideias modernistas”.  
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de  cozinha  está  no  pavimento  superior duplex, o que ocorre 

nos apartamentos que são mais estreitos no primeiro piso devido 

à passagem da circulação horizontal coletiva (Figura 10).  

No entanto, diferentemente dos edifícios apresentados 

anteriormente, construídos na zona sul da cidade e voltados para 

população de maior poder aquisitivo, cada apartamento tem um 

único acesso, sem diferenciação entre acesso e circulação social 

e de serviços. Implantado em lote de grande profundidade em 

relação à largura para via, o arquiteto não utilizou recuos laterais 

e garantiu  a  ventilação  e  iluminação  das  unidades  a  partir  

da  configuração  de  quatro  prismas  abertos no interior do lote, 

para onde os blocos construídos estão dispostos paralelamente 

e ligados  por  uma  única  circulação  horizontal  coletiva  que  

09

10

Perspectiva isométrica da unidade de habitação, com proposta de mobiliário e 

vista interna da escada e parte da sala de uma unidade habitacional. 

Pavimento  de  habitação  no  Edifício  Morro  de  sto.  Antônio,  projetado  em  

1929  por  Marcelo  Roberto.
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acessa  todos  apartamentos.10  A  circulação coletiva não é vedada 

e recebe as aberturas das cozinhas. Existem ainda duas torres de  

circulação  vertical,  uma  com  três  elevadores e a segunda,  com  

escada  helicoidal  não  enclausurada (Figura 11).  

Na fachada voltada para Rua do Lavradio, a plasticidade da 

superfície lisa, sem ornamentos, é configurada pela composição 

dos vãos de janela e ritmo dos volumes das pequenas varandas 

do tipo balcão com intervalo a cada pavimento (Figura 12).  

A geometria da linguagem provoca à relação  imediata com a 

fachada do  alojamento estudantil  projetado  em  1926  por  Walter  

Gropius, em Dessau, Alemanha, e reforça a grande influência do 

modernismo internacional na primeira obra de Marcelo Roberto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo  teve como  objetivo analisar a primeira  fase de  

produção  de  edifícios  de  apartamentos no Rio de Janeiro, 

face às transformações ocorridas na capital carioca durante as 

primeiras décadas do século XX. A análise gráfica das plantas 

dos pavimentos tipo de habitação, em edifícios de apartamentos 

projetados durante a década de 1920, demonstrou que, no início, os 

apartamentos foram caracterizados por indefinições e uma grande 

variedade de soluções adotadas,  em  relação  ao  programa,  usos,  

estilo  arquitetônico,  implantação,  forma,  blocos  de  circulação 

horizontal e vertical, entre outros.  

10 Segundo Coelho (2017, p.23), a unidades duplex teriam sido uma opção do arquiteto 

para reduzir custos com  as  circulações  horizontais  coletivas,  a  cada  dois  pavimentos, e 

com a circulação  vertical por  elevadores.

11

12

Vistas  das  circulações  verticais  em  escada  helicoidal e caixa de  elevadores, e circulações 

horizontais  coletivas no interior da edificação.

Vistas das varandas na fachada do Edifício Morro de Sto. Antônio
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Verificamos que, no Rio de Janeiro, esta tipologia habitacional 

surgiu com a transição da cidade colonial para a moderna 

metrópole capitalista. Nesse sentido, a construção da Avenida 

Central tornou-se  a  imagem  da  modernidade  ambicionada  e  a 

derrubada  dos  muitos  edifícios  que  atravessavam  este  caminho  

aumentou  a  disponibilidade  de  lotes  para  novas  construções  e 

consequentemente, permitindo a expansão do setor imobiliário. 

Como um eixo entre as zonas norte e sul, tornou-se o primeiro 

local de reprodução de novos valores estrangeiros, quando o 

ecletismo assumiu a hegemonia do gosto oficial, expressando uma 

nova posição conquistada pela burguesia republicana.  

Nesse  período,  enquanto  alguns  projetos  suscitaram  a  ideia  de  

continuidade  quanto  ao  funcionamento  dos  apartamentos  como  

hotéis,  em  outros  casos  verificou-se  a  presença  de diferentes 

padrões e programas no  terreno  de um  mesmo  edifício,  que,  

além  de  conter  a  edificação  principal  com  apartamentos,  tinha,   

no  fundo,  quartos  individuais  com  banheiros coletivos,  

aproximando-se do conceito de moradias coletivas voltadas  

para classes de menor poder  aquisitivo.  

A  imprecisão  também  se  verificava  em  edifícios  que  misturavam  

usos  residenciais e comerciais em diferentes ou nos mesmos 

pavimentos. Além disto, havia ainda uma  indefinição  quanto  à  

forma  da  edificação,  que  internamente  iria  abrigar  os  novos  

apartamentos,  mas  externamente  se  confundiu,  em  alguns  casos,  

com  outros  modelos  de habitação anteriormente existentes, 

como os sobrados e vilas.  

No processo de convencimento das altas classes, muitos 

apartamentos foram projetados tendo como referência  as plantas 

dos palacetes,  de forma a lhes  atribuir  valores da  casa isolada,  

unifamiliar,  e  foi  comum  a  todos  os  projetos  a  ventilação  e  

iluminação  natural  de  todos  os cômodos dos apartamentos, 

afastando-se da ideia de insalubridade pela qual a moradia 

coletiva popular era reconhecida. A transição do ecletismo para 

novos estilos arquitetônicos, também de influências estrangeiras, 

como o Art Déco e, posteriormente, o Modernismo, evidenciou a 

busca  por  distinção,  expressa  principalmente  pela  volumetria  

de fachada e  áreas de  acesso  social ao edifício.  

A  especialização dos ambientes e setorização das funções, já  

existentes nas habitações  unifamiliares das elites burguesas, 

foi aos poucos se especializando nos apartamentos, a partir da 

tripartição entre ambientes íntimos, social e de serviços, que, 

conjugada à racionalização designada pela arquitetura moderna 

que se estabelecia, tornou-se padrão nos apartamentos do Rio de 

Janeiro e mesmo no restante do país, na produção que se seguiu 

em décadas posteriores. 
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CONTRIBUIÇÃO À QUESTÃO DO GÊNERO NA HABITAÇÃO E NO URBANISMO  

MODERNOS NO RIO DE JANEIRO – CARMEN PORTINHO

Marcela Marques Abla 

RESUMO

Este trabalho é parte da tese de doutorado desenvolvida pela autora e propõe a 

análise da trajetória teórica e profissional de uma mulher pioneira da arquitetura 

e do urbanismo modernos no Rio de Janeiro sob o atual enfoque da perspectiva 

de gênero. A aproximação à teoria e à prática do trabalho de Carmen Portinho 

oferece visibilidade a uma figura de crucial importância para a emancipação 

feminina e para o desenvolvimento da política de habitação social e o planejamento 

urbano da nossa cidade. Graças a seu pensamento feminista a engenheira e 

planejadora urbana coloca muita atenção às necessidades de mulheres e crianças. 

Sua obra vai abordar temas amplamente tratados nos Estados Unidos e na Europa 

a partir do período entre guerras com destaque aos conceitos discutidos nos 

primeiros Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs). Se por 

um lado, a analise da produção de políticas e projetos habitacionais nos leva a 

detectar um claro posicionamento sobre uma nova maneira de viver a cidade, por 

outro, a perspectiva de gênero torna-se uma ferramenta valiosa para o projeto 

urbano da habitação. A luta pela igualdade de gênero é um direito humano e por 

isso deve ser entendido como abordagem imprescindível ao direito à cidade. 

Palavras chave: Habitação social; Perspectiva de Gênero; Carmen Portinho.

Marcela Marques Abla 

PROURB-FAU-UFRJ | Rio de Janeiro-RJ  

marcelamabla@gmail.com

RESUMEN

Este trabajo es parte de la tesis doctoral desarrollada por la autora y propone el análisis 

de la trayectoria teórico-profesional de una mujer pionera de la arquitectura y del 

urbanismo modernos en Rio de Janeiro, bajo en enfoque de actual de la perspectiva 

de género. El acercamiento a la teoría y a la práctica de la labor de Carmen Portinho 

ofrece visibilidad a una figura de gran importancia en la lucha por la emancipación 

femenina, en el desarrollo de la política de vivienda social y en el planeamiento de 

nuestra ciudad. Gracias a su pensamiento feminista, la ingeniera urbana pone mucha 

atención a las necesidades de mujeres y niños. Su obra va a traer temas ampliamente 

discutidos en los Estados Unidos y en Europa desde el período entreguerras con 

énfasis en los conceptos tratados en los Congresos Internacionales de Arquitectura 

Moderna (CIAMs). Si por un lado, el análisis de su producción de políticas y proyectos de 

vivienda nos lleva a detectar un claro posicionamiento hacia nuevas maneras de vivir la 

ciudad, por otro, la perspectiva de género es una herramienta valiosa para el proyecto 

urbano de la vivienda. La lucha por la igualdad de género es un derecho humano y 

por eso debe ser entendido como abordaje imprescindible al derecho a la ciudad. 

Palabras clave: Vivienda social; Perspectiva de Género; Carmen Portinho.
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INTRODUÇÃO

O final do século XIX e início do século XX vivenciaram um momento 

histórico no qual as mulheres estavam ganhando cada vez mais 

status político e social em um mundo de dominação masculina. 

Arquitetas, engenheiras, designers e mulheres em outras 

profissões tiveram a oportunidade de oferecer novas informações 

e interpretações no estudo de gênero, dos fenômenos sociais, da 

cultura material e do ambiente construído no espaço doméstico e 

na cidade1.

O objetivo deste trabalho é oferecer visibilidade à figura e as 

contribuições de uma mulher brasileira, pioneira da arquitetura 

e do urbanismo dentro do marco do Movimento Moderno. 

Desenvolvemos o discurso a partir da analise da trajetória 

profissional da engenheira e planejadora urbana Carmen  

Velasco Portinho (Figura 01), sob o atual enfoque da perspectiva 

de gênero2. 

A perspectiva de gênero é uma ferramenta para se entender de 

que maneira suas contribuições buscavam melhorar as condições 

de vida feminina de acordo com suas necessidades cotidianas. 

A aproximação à teoria e à prática do trabalho de Carmen Portinho 

demonstra sua importância na defesa da emancipação feminina 

1 Martin, Brenda; Sparke, Penny. 2003, Women’s Places: Architecture and Design 

1860-1960, Routledge, London.

2 Este trabalho é parte da tese de doutorado desenvolvida pela autora: Abla, Marcela 

Marques. 2017, Gênero e produção de habitação social: uma perspectiva para o planejamento 

urbano a partir do pensamento de Elizabeth Denby, Carmen Portinho,  Margarete Schütte-

Lihotzky e Catherine Bauer. PROURB/FAU/UFRJ, Rio de Janeiro, unpublished.

na concepção de política de habitação social e no planejamento 

urbano da cidade do Rio de Janeiro. Ela se preocupou com a 

reforma do ambiente social, a habitação e a cidade a partir de sua 

condição como mulher, dando valor a vida profissional e a vida 

familiar.

Nascida em Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil Carmen Portinho 

foi protagonista de movimentos feministas militando por ações 

liberalizantes e inovadoras, das quais se ressaltam o direito 

das mulheres ao voto e a emancipação política e econômica da 

mulher. Uma das primeiras lideres feministas do país, organizou 

o movimento sufragista ao lado da bióloga Bertha Lutz com quem 

colaborou na fundação da Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino. Na década de 1920, sobrevoou o Rio de Janeiro com 

a participação de outras mulheres lançando panfletos em defesa 

do sufrágio feminino, obtido em 1932 em decreto assinado pelo 

Presidente Getúlio Vargas. 

01 Carmen Portinho. 
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Graças a seu pensamento feminista, a engenheira e planejadora 

urbana coloca muita atenção às necessidades de mulheres e 

crianças. Sua obra vai abordar temas amplamente tratados nos 

Estados Unidos e na Europa a partir do período entre guerras 

tendo como referência os conceitos de Existenzminimum, 

das neighbourhoodunits e de zoning.3 Habitação racional e 

instrumentos de planejamento urbano foram temas dominantes 

nos primeiros Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna 

(CIAMs).

Carmen Portinho divulga o ideal moderno da arquitetura e 

do urbanismo em uma série de artigos em jornais e revistas. 

Executa suas ideias através de política habitacional materializada 

em conjuntos residenciais realizados pelo Departamento de 

3 Estes temas foram objeto dos Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. 

O II CIAM, de 1929, celebrado em Frankfurt e o IV CIAM, de 1933, celebrado em Atenas.

02 Recorte de Jornal do acervo da Carmen Portinho.

Habitação Popular (DHP). Como diretora  do DHP, a engenheira 

assume posição pioneira no planejamento urbano da cidade. 

A aproximação à trajetória teórica e prática do trabalho de Carmen 

Portinho nos convida a estudar suas propostas de políticas, 

de normativas e seus projetos arquitetônicos. Seus conceitos 

de cidade e de um novo modo de habitar adquirem ênfase em 

política habitacional, formulada e administrada por uma mulher, 

engenheira e planejadora urbana4  para a cidade do Rio de Janeiro. 

Isso nos levará a entender seu objetivo primordial, criar melhores 

condições de vida para a população feminina.  

O LUGAR DE UMA MULHER PIONEIRA NA  

ARQUITETURA E NO URBANISMO DO SÉCULO XX

A “política de habitação” de princípios do século XX havia 

estabelecido um forte intercambio de conhecimentos sobre a 

cidade, os bairros e as habitações modernos entre os Estados 

Unidos, Inglaterra e Alemanha.

Carmen Portinho revela sua convicção em inscrever o Brasil no 

urbanismo moderno em sua tese de graduação em planejamento 

urbano, com o tema, “Anteprojeto para a Futura Capital do Brasil 

no Planalto Central”. Nela, implementa os conceitos dos CIAMs e 

do projeto da Ville Radieuse de Le Corbusier. A planejadora urbana 

desenha “a capital de um país novo e de grandes possibilidades” 

adequando-a ao conceito de zoneamento.

4 Carmen Portinho foi a terceira mulher engenheira no país (1926) e a primeira em 

especializar-se em planejamento urbano (1939).
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A doutrina arquitetônico-urbanística da cidade funcional com os 

princípios da “Carta de Atenas” – documento síntese do IV CIAM, 

formulado por Le Corbusier – eram aplicados pela primeira vez 

no Brasil pela engenheira. Esta mesma matriz conceitual servirá 

como referência ao Plano Piloto para Brasília de Lúcio Costa.5

A área escolhida por Carmen Portinho para a nova cidade 

coincidia com a da atual capital. Carmen Portinho e Lúcio Costa 

se basearam nos princípios modernos para o desenho da cidade 

que previa sua divisão a partir das quatro funções do urbanismo 

– habitação, transporte, trabalho e recreação, sistema viário. 

Conectava de modo eficiente os vários pontos da cidade e áreas 

5 Ana Luiza Nobre, Carmen Portinho, 1999, p. 29; Antonio Risério, Mulher, casa e 

cidade, 2015, p. 399-402.

03 Lúcio Costa e Carmen Portinho. 

residenciais dispostas em unidades de vizinhança, previa edifícios 

com gabaritos de altura determinada, passagem para pedestres 

separada do tráfego de automóveis, infraestrutura e  sistema  

de esgoto.6

Como técnica da prefeitura, Carmen Portinho atuou em duas 

frentes: no acompanhamento de obras públicas e como editora e 

redatora da Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do 

Distrito Federal7, lançada em 1932. Nela, publica uma série de 

artigos que expõem suas ideias e mantem-se comprometida com  

a divulgação da arquitetura e do urbanismo moderno no Brasil e 

no mundo. 

Durante sua permanência na Europa para o estudo da reconstrução 

de cidades destruídas pela guerra8, em 1945, realiza palestras 

sobre a arquitetura moderna brasileira9, organizadas pelo grupo 

Modern Architectural Research (MARS), seção inglesa do CIAM. 

Nesta ocasião também visitou Le Corbusier, a quem apresentou 

as imagens do Ministério de Educação e Saúde.10 Percorreu  

a Grã-Bretanha em visitas à diversas cidades, suas observações  

a levam a concluir que a falta de habitação era o principal  

6 Antonio Risério, Mulher, casa e cidade, 2015, p. 399

7 Também conhecida como Revista Municipal de Engenharia.

8 Sua bolsa de estudos e visita à Inglaterra fazia parte da política de ajuda mútua entre 

os países aliados no pós-guerra, e sua presença naquele país representava, também, uma 

troca de informações entre nações.

9 Nesse momento, o Brasil já havia consagrado sua arquitetura moderna: o Pavilhão 

de Nova York na Exposição Internacional alcançara sucesso; o edifício do Ministério da 

Educação e Saúde (MES) estava inaugurado e divulgado; e Brasil Builds, famosa publicação 

e exposição do MoMa de Nova York, havia se encarregado de divulgar nos Estados Unidos a 

“arquitetura dos trópicos”.

10 Posteriormente Ministério de Educação e Cultura – Palácio Gustavo Capanema.
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problema enfrentado, tema recorrente e de grande interesse 

também no Brasil.11

Nesse período, na Inglaterra, já ocorria o processo da revisão 

teórica do Town Planning de Ebenezer Howard. As discussões 

sobre a reconstrução das cidades, ao incorporarem muitas 

das ideias do Regional Planning Association of América (RPAA), 

resultaram na criação dos conceitos de neighbourhood units, 

parkway e greenbelttown. 

Ao retornar ao Brasil, no final de 1945, Carmen Portinho, 

influenciada por essa experiência na Europa e pela obra de 

11 The Architects Journal, 22 nov. 1945; O Globo, jan. 1945.

04 Carmen Portinho. 

Catherine Bauer sobre os programas europeus de moradia e 

seus desdobramentos para os Estados Unidos, publicou no jornal 

Correio da Manhã12 uma série de artigos intitulados “Habitação 

Popular”, complementados por outros, sobre trabalho feminino e 

escolas infantis. 

Carmen Portinho veiculou através desses artigos as bases teóricas 

e muitos dos conceitos posteriormente adotados por ela no 

DHP. Diante da falta de moradia adequada e do crescimento das  

favelas na cidade do Rio de Janeiro,  defendia a organização e a 

execução de um plano habitacional destinado aos grupos sociais 

de salários reduzidos.

Em seu primeiro artigo13 denunciava o fracasso das cidades-

jardim na Inglaterra, criticando a longa distância entre o local 

de moradia e o trabalho. Essas cidades, vazias durante a maior 

parte do dia, transformam-se em cidades-dormitório. Nelas, as 

tarefas cotidianas como ir ao mercado, frequentar a escola ou 

procurar atendimento médico eram difíceis, enquanto o custo 

para a municipalidade levar infraestrutura para um local de baixa 

densidade era considerado alto. 

Conclui que esse modelo de cidade, não resolve de maneira 

satisfatória o problema da habitação popular. Considera, 

ainda, necessário um estudo que levasse em conta os aspectos 

12 O apoio recebido pelo poderoso jornal Correio da Manhã, dirigido por seu irmão, 

contribuiu para a batalha de Carmen em obter praticamente sozinha os recursos necessários 

para viabilizar os empreendimentos que implantou no DHP. Anualmente, ela fazia lobby 

no Congresso Nacional e entre os prefeitos para inserir no orçamento da PDF os recursos 

necessários (BONDUKI, 2014, p. 301).

13 Correio da Manhã, 10 de março de 1946.
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interdependentes e indissolúveis, relacionados às funções de 

habitação, trabalho, recreio e transporte.

Até então, no Rio de Janeiro, a solução proposta como medida 

de emergência era a criação de Parques Proletários Provisórios, 

Carmen Portinho, na procura de resolver o problema habitacional, 

de forma definitiva, propõe a construção dos “conjuntos 

residenciais”, que serão objeto de intervenção do DHP. 

A proposta para os conjuntos residenciais levava em consideração 

alguns pontos principais com base nos conceitos das  

neighbourhood units. A localização, em áreas próximas ao local de 

trabalho, o complemento de equipamentos e serviços aos blocos 

de moradia, em edificações destinadas ao comércio local, creches, 

escolas maternais e primárias, clínicas, bibliotecas, clubes etc. 

A separação entre o tráfego de automóvel e o de pedestre era 

também um ponto considerado relevante. Para ela, as vias de 

tráfego deveriam ficar sempre na periferia do conjunto residencial 

o que permitiria a criação de espaços livres no seu interior, onde 

as crianças poderiam andar e brincar à vontade, em segurança. 

O crescimento das favelas foi objeto de estudo de seu segundo 

artigo.14 De acordo com Carmen Portinho, a habitação deveria ser 

construída pela municipalidade. Assim, mesmo que em um primeiro 

momento a construção de habitação popular, em substituição as 

habitações precárias, acarretasse maior ônus ao Estado, evitar-se-

iam os problemas gerados pela insalubridade e a falta de higiene. 

Com isso os gastos da municipalidade poderiam ser direcionados 

à coletividade, reduzindo os gastos com a saúde pública.

14 Correio da Manhã, 17 de março de 1946.

Outro elemento essencial em programas habitacionais é a 

assistência social. Seu papel é fundamental na educação do 

trabalhador para a vida em sociedade, uma vez que, para Carmen 

Portinho, essa tarefa seria facilitada com o oferecimento dos meios 

de educação necessários aliados a condições de vida condigna.  

A atenção às crianças e às tarefas cotidianas associadas à dona de 

casa são aspectos relevantes no contexto enfatizado por ela. 

Em seu terceiro artigo15 defende a opção pela habitação coletiva, 

afirmando que o problema da habitação é “acima de tudo um 

problema social” e que ao estimular a vida em sociedade esse tipo 

de moradia opõe-se ao individualismo da casa unifamiliar. Define 

o conceito de “unidade de habitação” que 

deve ficar nas proximidades dos locais de trabalho e a 

eles ligada diretamente. Nela, serão previstos edifícios 

para o funcionamento da parte social, médica, educativa 

e administrativa. Espaços verdes para descanso e recreio, 

caminhos para pedestres completamente separados das 

ruas de tráfego, bem como um serviço de abastecimento 

compreendendo lojas, mercados e entrepostos serão 

indispensáveis ao bom funcionamento do conjunto 

(Correio da Manhã, 24 de março de 1946).

Este modelo de habitação tem como referência o livro Modern 

Housing, da planejadora urbana norte-americana Catherine Bauer, 

publicado em 1934, onde se encontram organizados os padrões 

mínimos para habitações em conjuntos residenciais, que variam 

de acordo com cada país dependendo dos hábitos locais, do clima 

e de outros fatores. 

15 Correio da Manhã, 24 de março de 1946.
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O conceito de Existenzminimum ganhou expressão a partir 

do II CIAM, celebrado em Frankfurt, em 1929, que reunia as 

experimentações sobre o tema da “habitação mínima”. O conceito 

de “habitação mínima”, extraído da obra Modern Housing por 

Carmen Portinho, aplica os modernos processos técnicos e 

econômicos de forma racional, atendendo ao princípio de que as 

células habitacionais dos conjuntos devem satisfazer aos padrões 

mínimos de vida. 

Ao suprimir os elementos supérfluos, a superfície mínima da célula 

habitacional varia entre 35 a 70 m2, conforme o tamanho da família, 

e a economia de espaço e de trabalho, conduzem à coletivização 

dos serviços domésticos, tendo como exemplo a instalação de 

lavanderias coletivas. 

Carmen Portinho enfatiza a importância de oferecer apartamentos 

de diferentes tipologias que possam atender a diversas composições 

sociais: famílias de duas ou mais pessoas, solteiros e idosos. Este 

modelo é implementado em seus conjuntos residenciais. “Essas 

situações individuais, cujas soluções são em geral procuradas em 

pensões e asilos, encontraram no urbanismo moderno uma solução 

mais simpática e humana”.16 

O quarto artigo17 da série aprofunda o tema das diversas 

composições sociais através do Programa Especial de Assistência 

aos Idosos, visitado por ela na Grã-Bretanha. O programa que 

contava com dois tipos de moradia para idosos: um para solteiros 

ou casais que tinham condições de manter-se independentes e 

16 Correio da Manhã, 24 de março de 1946.

17 Correio da Manhã, 31 de março de 1946.

outro para aqueles que necessitavam cuidados de empregados ou 

enfermeiras, num ambiente que não tinha o aspecto de asilo. 

As construções destinadas aos idosos deveriam estar integradas 

aos conjuntos residenciais e não isoladas, pois, acreditava-se 

que a proximidade e a companhia de crianças e de pessoas mais 

jovens era elemento fundamental para a sua felicidade. Esses 

apartamentos confortáveis, com serviços domésticos comuns, eram 

muito procurados por pessoas do sexo feminino, principalmente 

mulheres que trabalhavam fora, por apresentarem um ambiente 

familiar, mais agradável que as pensões, e por seu aluguel módico. 

A concepção moderna de “unidade de habitação” como organismo 

social predominava em todos os projetos de remodelação de 

cidades inglesas, essas faziam parte de “unidades de vizinhança” 

providas de um centro comunal para fins sociais e culturais  

de escolas, creches, clínicas, parques, locais para comércio, 

diversões etc. 

Em seu quinto artigo18  Carmen Portinho enfatiza a importância dos 

serviços comuns destinados à educação, saúde, assistência social 

etc. a serem instalados em edificações apropriadas integrantes 

do conjunto residencial, onde funcionariam escolas, bibliotecas, 

museus, exposições, centros de saúde, clubes, cinemas e o centro 

comunal. 

Destaca o papel desempenhado pelo centro comunal na parte 

educativa dos conjuntos residenciais e detalha seu programa. Este 

deve contar com grande salão, auditório, salas de estar, de jogos 

18 Correio da Manhã, 14 de abril de 1946.
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e de leitura, bem como uma cantina, ponto central da vida em 

comunidade. Instalações independentes devem ser destinadas à 

juventude, jovens de até 10 anos, devem também dispor de sala de 

estar, de jogos e outras destinadas às reuniões de clubes juvenis.

O centro comunal está presente em todos os conjuntos residenciais 

projetados na Inglaterra e sua principal finalidade é desenvolver 

o hábito de viver em sociedade entre os residentes, além de 

proporcionar facilidades de recreio e melhor aproveitamento das 

horas de lazer. 

Carmen Portinho enfatiza, ao concluir o artigo, a importância da 

implementação desses equipamentos nos conjuntos residenciais 

populares, pois irão desempenhar importante papel para o 

desenvolvimento da vida em sociedade, elevando ainda o nível 

intelectual e moral dos habitantes. 

A partir dos conceitos reunidos nesses artigos nascem as bases 

para o plano normativo do programa habitacional dentro do 

DHP. Para cada conjunto residencial, a equipe irá trabalhar com 

soluções locais, que não serão mais tomadas de forma genérica. 

Carmen Portinho ao considerar as questões de gênero desde uma 

perspectiva feminista propõe um olhar atento para as necessidades 

cotidianas dos futuros moradores.

A criação do DHP, em 1946, resultou de uma proposta de 

Carmen Portinho, a partir de suas experiências com arquitetos e 

engenheiros britânicos envolvidos na política de reconstrução das 

cidades destruídas pelas guerras e a criação de novas cidades, as 

New Towns, na Grã-Bretanha.

O departamento se pautava na concepção de habitação formulada 

por Carmen Portinho, que “defendia a construção de grandes 

conjuntos coletivos em bairros consolidados, com generosas 

áreas públicas e equipamentos sociais, propondo uma vida mais 

socializada e moderna”.19

Em seu primeiro ano de funcionamento, o DHP enfatizou o 

licenciamento e a fiscalização de habitações populares20. Em 

1948, Carmen Portinho assumiu a direção do departamento e 

Affonso Eduardo Reidy foi nomeado diretor do Departamento de 

Urbanismo. Juntos estiveram à frente de projetos que reuniram 

muitos dos princípios do movimento moderno, e a construção de 

conjuntos residenciais se torna, neste momento, uma prioridade 

do DHP.  

Em função da estreita relação entre os dois departamentos de 

habitação e de urbanismo, criava-se uma situação privilegiada 

para que os conjuntos residenciais estivessem articulados com o 

desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro.21 Alguns anos mais 

tarde, Carmen Portinho afirma que: 

Habitação é urbanismo, pois a moradia na sua expansão 

compreende os problemas urbanos gerais. Assim,  

o Departamento de Urbanismo seria consequência do 

19 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 301.

20 Flávia Brito do Nascimento, no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho 

pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 21. / 

Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. 

Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 304.

21 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 310.
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Departamento de Habitação22(O Estado de São Paulo, 

São Paulo: 25 dez. 1952).

Em seu primeiro ano de funcionamento, o DHP enfatizou o 

licenciamento e a fiscalização de habitações populares.23 Em 

1948, Carmen Portinho assumiu a direção do departamento e 

Affonso Eduardo Reidy foi nomeado diretor do Departamento de 

Urbanismo. Juntos estiveram à frente de projetos que reuniram 

muitos dos princípios do movimento moderno, e a construção de 

conjuntos residenciais se torna, neste momento, uma prioridade 

do DHP.  

O DHP realizou produção significativa no período dos anos 1940 

e 1950, sob a direção de Carmen Portinho, em prol da defesa 

da habitação como serviço público. Sua determinação tornou 

viável a efetivação dos projetos de Affonso Eduardo Reidy no 

departamento. Participou ainda na concepção do programa 

habitacional, dirigiu as obras dos conjuntos residenciais e 

empenhou-se para obter os recursos exigidos para concretizar 

estes empreendimentos exemplares de habitação social.24 

Com determinação e competência, Carmen Portinho implanta 

a filosofia de construir conjuntos residenciais de excelente 

qualidade arquitetônica e concepção inovadora. Refere-se aos 

22 O Estado de São Paulo “Conjuntos Residenciais contra o problema pululante das 

favelas do Distrito Federal”.  O Estado de S. Paulo, São Paulo: 25 dez. 1952 apud Flavia, 

Pedregulho, p. 26.

23 O Estado de São Paulo “Conjuntos Residenciais contra o problema pululante das 

favelas do Distrito Federal”.  O Estado de S. Paulo, São Paulo: 25 dez. 1952 apud Flavia, 

Pedregulho, p. 26.

24 Nabil Bonduki (org.). Affonso Eduardo Reidy. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa / 

São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 82.

conjuntos residenciais, dizendo que “se construídos de acordo com 

o plano, teremos habitações maravilhosas, obedecendo ao mesmo 

tempo às necessidades sociais dos seus moradores e às exigências 

estéticas modernas”.25

Os conjuntos residenciais tinham como proposta também a 

“reeducação” dos moradores de assentamentos precários. Ao 

difundir novos modos de habitar sua ideia era a de introduzir os 

futuros moradores em “ambientes criados por uma arquitetura 

de vanguarda, que adotassem os pressupostos urbanísticos e 

construtivos defendidos pelos CIAMs”.26 Os princípios valorizados 

partiam ainda da ideia de uma vida mais socializada com a liberação 

da mulher das tarefas do lar.

A engenheira prioriza a construção de “conjuntos habitacionais, 

sob novo conceito de moradia, destinados à população de baixa 

renda e, principalmente, localizados próximos aos seus locais de 

trabalho”. Conceito este que tem como objetivo minimizar o tempo 

e o gasto com  transporte, respeitar o trabalhador, introduzindo as 

comodidades da vida moderna, inclusive as artes na vida dessas 

pessoas.27

Para a consecução do plano habitacional pioneiro, Carmen  

Portinho reuniu um grupo de profissionais competentes, 

25 Afirma Portinho em 1949. Flávia Brito Nascimento. Entre a estética e o hábito: 

o Departamento de Habitação Popular (Rio de Janeiro, 1946-1960). São Carlos, 2004. 

Dissertação (Mestrado em Historia da Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo.

26 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 301.

27 Nabil Bonduki (org.). Affonso Eduardo Reidy. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa / 

São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 82.



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO54

envolvidos com a “causa moderna”, no corpo técnico da prefeitura. 

A equipe de projeto e planejamento contava entre outros com 

os arquitetos Affonso Eduardo Reidy, Francisco Bolonha, Hélio 

Modesto e Lygia Fernandes. Contava também com o engenheiro 

Sydney Santos, que calculou as estruturas de Pedregulho e da 

Gávea e a assistente social Anna Augusta de Almeida, pioneira 

no trabalho social voltado para a habitação.  Outros profissionais 

colaboraram de maneira pontual, como o paisagista Roberto Burle 

Marx e os artistas plásticos Cândido Portinari e Anísio Medeiros.  

O caráter educativo desses empreendimentos era viabilizado  

pela concentração de unidades habitacionais em grandes  

conjuntos. A educação das classes populares por meio da 

arquitetura surgia com insistência no discurso de Carmen Portinho, 

desde os artigos redigidos para o jornal Correio da Manhã. Para 

ela a tarefa das assistentes sociais era estabelecer o vínculo entre 

o espaço moderno construído e seus usuários.28 

A sua proposta para o DHP não era construir “apenas” 

unidades habitacionais e sim núcleos residenciais autônomos, 

autossuficientes, onde todas as atividades e as necessidades 

básicas da vida cotidiana deveriam ser atendidas sem exigir 

caminhadas longas ou meio de transporte. Por essa razão, 

cuidado especial deveria ser dado à construção dos equipamentos 

coletivos, concebidos como extensão da moradia. Estes, segundo 

a proposta, deveriam ser os primeiros elementos  implementados 

no conjunto residencial.29

28 Flávia Brito do Nascimento, no livro de Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho 

pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 29.

29 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

Carmen Portinho defendia a habitação como um serviço público 

e a relação entre habitação social, desenvolvimento urbano, 

modernização do modo de morar, educação e transformação 

da sociedade, opondo-se à ideia da casa própria e da moradia 

unifamiliar. 

A sua proposta, contrária à propriedade privada da moradia,  ia 

ao encontro do pensamento de Engels desenvolvido no texto  

“A questão da habitação” e também estava próxima da adotada 

em países que seguiam a orientação da União Soviética e 

da socialdemocracia europeia, que mantinham um parque 

habitacional de propriedade estatal destinado ao aluguel para os 

trabalhadores.30

A forma de acesso às unidades habitacionais através de aluguel 

era adotada por outros órgãos públicos promotores de habitação 

daquele período, exceto a Fundação da Casa Popular. Essa medida 

não tinha conotação ideológica e a opção pelo aluguel permitia a 

formação de um patrimônio imobiliário por parte da prefeitura, 

garantindo a moradia aos trabalhadores que não tinham condições 

de acesso à casa própria.31

A função social da arquitetura moderna torna-se uma realidade 

através da proposição de Carmen Portinho de construir conjuntos 

habitacionais autossuficientes que contemplassem todos os 

aspectos da vida do trabalhador. A recomendação de promover 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 316.

30 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 306.

31 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 306-7.
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“unidades de vizinhança”, habitações equipadas com serviços 

sociais, como solução ao problema habitacional distancia-se dos 

esquemas tradicionais e burocráticos dos blocos isolados de 

apartamentos ou das rígidas casas individuais. 

As “unidades de vizinhança” integrariam a habitação com  

programa completo de equipamentos coletivos capazes de  

garantir a autonomia dos moradores por meio de pequenos 

deslocamentos para exercer todas as atividades cotidianas 

além do trabalho: como fazer compras, lavar as roupas e ir ao 

médico, além de escola primária que garantisse o atendimento da 

população local. Outros órgãos promotores de habitação, como 

os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), os Parques 

Proletários ou a Associação Lar Proletário construíram, de certa 

maneira, “unidades de vizinhança” acompanhadas de serviços.32

O objetivo do DHP não se relacionava diretamente à favela, 

ao contrário de outros órgãos que atuaram no Rio de Janeiro 

naquele período, porém, se encontrava implícito que, ao atender 

a funcionários de baixa renda, contribuiria para evitar a formação 

de novos assentamentos ou para retirar moradores que neles 

viviam.33 A novidade do DHP era a construção de conjuntos 

habitacionais de qualidade arquitetônica, sob a orientação dos 

conceitos do movimento moderno.34

32 Flávia Brito do Nascimento, no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho 

pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 29.

33 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 305.

34 Diário da noite. “Casas para funcionários municipais – núcleos residenciais em vários 

pontos da cidade”. Diário da Noite. Rio de Janeiro: 15 mar 1948. (p. 30)

O plano habitacional traçado por Carmen Portinho era ousado e 

previa a construção de uma unidade residencial autossuficiente  

em cada distrito da cidade. Dos dez conjuntos residenciais 

idealizados conseguiu planejar e iniciar apenas quatro 

empreendimentos, que não foram implementados em sua 

totalidade: Pedregulho, Gávea e Vila Isabel, além de Paquetá, que 

não constava da lista inicial. Outra intervenção proposta foi o 

Conjunto Residencial das Catacumbas, localizado às margens da 

Lagoa Rodrigo de Freitas. Projeto idealizado por Affonso Eduardo 

Reidy, não implementado.35 

A frente do projeto arquitetônico Affonso Eduardo Reidy e  

sua equipe estudavam o terreno e suas condições gerais para  

cada projeto, levantando soluções que estivessem de acordo  

com cada lugar. Dessa forma, as soluções não eram sempre as 

mesmas para todos os conjuntos.36 Carmen Portinho, Affondo 

Eduardo Reidy e toda a equipe do DHP adotaram a missão de 

oferecer à cidade e ao país a concretização de um receituário 

moderno e inovador para o bem habitar do cidadão comum.37

Carmen Portinho esteve a frente na administração, concepção e 

execução dos conjuntos residenciais, defendendo a implantação de 

modos de morar baseados nas unidades de vizinhança europeias, 

o que determinaria transformações diretas na dinâmica do 

trabalhador brasileiro.

35 O Globo. “Problema nacional, as ‘favelas’ do Rio”. O Globo. Rio de Janeiro. 20 fev. 

1952.

36 Flávia Brito do Nascimento, no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho 

pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 31.

37 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. 

Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 60.
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O primeiro conjunto realizado pelo DHP foi o Conjunto Residencial 

Prefeito Mendes de Moraes, conhecido como Pedregulho, 

localizado em São Cristóvão (hoje Benfica), zona norte da cidade. 

Apesar de sua originalidade, a proposta do Pedregulho está 

articulada aos conceitos urbanísticos e à concepção da produção 

habitacional realizada no Brasil desde o final dos anos 1930.38

O Pedregulho concretiza uma proposta de vanguarda que valorizar 

a dimensão arquitetônica da habitação social. O novo modo de 

morar preconizado por Carmen Portinho pôde ser colocado em 

prática em função de sua determinação. A arquitetura de Affonso 

Eduardo Reidy destaca-se por sua qualidade arquitetônica, com 

plasticidade incomum em projetos de habitação social. Trata-se 

do primeiro conjunto social concebido no Brasil projetado dentro 

das possibilidades formais do concreto armado.39

O objetivo do projeto atravessou as fronteiras das disciplinas de 

arquitetura, engenharia e assistência social, ao formular um novo 

conceito de cidade. Como experiência de cidade voltada para 

o conforto e à realização do cidadão, o Pedregulho representou 

uma atitude pioneira de integração das áreas habitacionais ao 

tecido urbano e à oferta de serviços essenciais em seu próprio 

território.40 

38 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: onze propostas de morar para 

o Brasil moderno. Volume 3. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 163.

39 Carmen Portinho, 1999 em Nabil Bonduki (org.). Affonso Eduardo Reidy. Série 

Arquitetos Brasileiros. Lisboa / São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 91; Nabil 

Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: onze propostas de morar para o Brasil 

moderno. Volume 3. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 163; Nabil Bonduki 

(org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública no Brasil. Volume 1. 

Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 317.

40 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. 

A curta distância entre o trabalho e a moradia constituía, para 

Carmen Portinho, um fator fundamental: “economia de tempo, 

de dinheiro e de saúde, uma vez que morando junto ao local de 

trabalho, ele (o trabalhador) evitará as despesas de condução, 

poderá ter uma alimentação sadia em sua própria casa e dispor do 

tempo recuperado para os lazeres, os contatos sociais, a prática 

de esportes e a cultura do espírito”.41

A sua localização também deve ser levada em consideração. Seus 

moradores, deveriam estar alocados em serviços distantes em 

um raio máximo de cinco quilômetros do conjunto. Isso previa a 

possibilidade de o deslocamento casa-trabalho-casa ser realizado 

Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 54.

41 Nabil Bonduki (org.). Affonso Eduardo Reidy. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa / 

São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 83.

05 Maquete do Conjunto Residencial da Gávea
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a pé ou de bicicleta. “Uma antecipação visionária de solução para 

mobilidade urbana de toda cidade”.42 

Outra inovação residia no fato de as unidades residenciais serem 

alugadas ao invés de vendidas. Na medida em que seu foco era a 

população de baixo poder aquisitivo, sujeita a ter dificuldades com 

o pagamento do imóvel, o que poderia acarretar no abandono da 

unidade e busca de outro lugar para morar. Este ciclo de retorno 

a áreas precárias, como as favelas, se repete nos dias de hoje. No 

Pedregulho os apartamentos foram alugados aos funcionários da 

prefeitura, que tinham 10% de seu salário descontado em folha.43 

Carmen Portinho sublinha “que a função habitar não se resume 

na vida de dentro de casa”, ela se estende a atividades externas 

com o complemento de serviços e instalações, proporcionando as 

facilidades necessárias à vida cotidiana de seus moradores.44

Devido à diversidade dos grupos sociais e famílias foi previsto 

diferentes tipologias para os apartamentos, que poderiam ter uma 

só peça com banheiro e cozinha, ou com um, dois, três e quatro 

dormitórios, sala, cozinha e banheiro.45 Os apartamentos em 

tipologia duplex possibilitam, nas palavras de Carmen Portinho, 

“melhor aeração, evitam a promiscuidade, separando a sala, 

entrada, terraço e cozinha, que se encontram num andar, dos 

42 Idem, p. 83-84.

43 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. 

Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 60.

44 Nabil Bonduki (org.). Affonso Eduardo Reidy. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa / 

São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 83.

45 Nabil Bonduki (org.). Affonso Eduardo Reidy. Série Arquitetos Brasileiros. Lisboa / 

São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 83-84.

quartos e banheiros situados no outro andar”.46  

O programa determinado para a unidade de vizinhança é formado 

por escola, ginásio, piscina e vestiários oferecendo um serviço 

público voltado às crianças, que integrava a educação ao lazer, 

esporte e cultura. A abrangência do projeto propõe também a 

integração das crianças com a arte, através de estímulos como  

o mosaico, de autoria de Burle Marx, incluído no pátio de recreio 

da escola.47

Na visão feminista de Carmen Portinho a localização da escola 

no interior da organização espacial do conjunto proporcionava 

conforto e segurança aos deslocamentos realizados pelas crianças, 

que dispondo de certa independência  facilitavam a vida das mães 

e dos pais.48

A alteração com relação à postura da mulher também era objeto de 

reflexão no ideal de morar. Pensando em facilitar a vida da mulher 

ela defendia a sua liberação da exaustiva jornada de atividades 

domésticas para integrar-se ao mercado de trabalho, ganhando 

com isso autonomia financeira e liberdade. Com este objetivo 

incluiu em seu programa a retirada do espaço da área de serviço de 

dentro da tipologia dos apartamentos em prol de uma lavanderia 

coletiva e mecanizada e pessoal contratado para exercer essa 

atividade.49

46 Correio da Manhã, 23 jan. 1949, Presença de Mulher.

47 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 317.

48 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 320.

49 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 317.
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Dois condicionantes, topografia e orientação solar, determinaram 

a implantação e articulação das edificações que é uma das 

principais virtudes do projeto. A tipologia que adota um  

pavimento de circulação intermediário com acesso direto ao nível 

da rua não é uma proposta original do Pedregulho. Seu diferencial 

está na combinação do bloco serpenteante com a paisagem única 

do Rio de Janeiro.50 

Apesar de não ter contemplado todo o projeto idealizado por 

Carmen Portinho e Affonso Eduardo Reidy, o Conjunto Residencial 

do Pedregulho oferece projeto singular para o enfrentamento dos 

problemas habitacionais na cidade do Rio de Janeiro em sintonia 

com os preceitos habitacionais preconizados nos CIAMs.

50 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: onze propostas de morar 

para o Brasil moderno. Volume 3. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 164.

06 Lavanderia do Conjunto Residencial Pedregulho. 07 Conjunto Residencial do Pedregulho. 

O conjunto residencial foi submetido às mais diversas formas 

de gestão e, sobretudo, de abandono. A restauração completa 

do edifício, após sessenta anos de uso, só foi possível a partir de 

um empenho conjunto. Parte considerável dos moradores tem 

consciência do seu valor e qualidade e deseja sua total recuperação 

e restauração.51 Ponto importante a ser discutido é a necessidade 

de estabelecer uma comissão permanente de manutenção com a 

participação dos moradores do conjunto. 

Com a  extinção dos serviços realizados na lavanderia coletiva a 

lavagem de roupa dos moradores tornou-se um dos mais graves 

problemas, pois é realizada precariamente nas pias do banheiro e 

da cozinha das unidades residenciais. 

51 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. 

Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 125.
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Este problema é um dos maiores desafios do projeto de 

restauração.52

O Conjunto Residencial de Paquetá, de autoria do arquiteto 

Francisco Bolonha foi desenvolvido, em 1949, como solução 

às favelas da ilha de Paquetá. Inaugurada em 1952, a primeira 

parte construída do projeto dispunha de dois blocos laminares 

de habitação, perpendiculares entre si, e a casa do administrador, 

52 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. 

Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 129.
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Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

onde funcionava o escritório do serviço social. O playground, o 

campo de basquete e o jardim foram executados alguns anos mais 

tarde.53

A edificação conformada por sobrados enfileirados pousa sobre 

o terreno. O acesso aos apartamentos se dá através de um 

corredor aberto, modulado por paredes de cobogó, incorporados 

posteriormente como varanda. A tipologia dos 27 apartamentos 

53 Flávia Brito Nascimento no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro 

da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 33.
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em duplex permitia a ventilação cruzada e contava com a seguinte 

distribuição: no térreo, uma sala com pé direito mais alto, cozinha 

e copa; no andar superior dois quartos e um banheiro. Ao fundo 

das casas, havia um quintal privativo para lazer e atividades 

domésticas.54

Os conjuntos residenciais Vila Isabel e Marquês de São Vicente 

foram inaugurados na década de 1960, muito incompletos, sem 

nenhum dos serviços adjacentes inicialmente previstos. 

O Conjunto Residencial Marquês de São Vicente foi encomendado 

ao DHP como solução definitiva para substituir o Parque Proletário 

da Gávea construído em 1941, para abrigar os moradores de 

favelas da região. 

Carmen Portinho e Affonso Eduardo Reidy mantiveram o 

projeto no mesmo local do Parque Proletário, propondo uma 

unidade de vizinhança que compreendia além das residências, 

escola maternal, jardim de infância, escola primária, playground, 

mercado, lavanderia, posto de saúde, auditório ao ar livre, quadras 

de esporte e igreja. Previa a construção de 748 apartamentos, 

sendo 328 no serpenteante bloco A, 192 duplex com dois quartos 

e sala, e 136 com dormitório e sala.55 

54 Flávia Brito Nascimento no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro 

da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 34.

55 AUJOURD’HUI ART ET ARCHITECTURE. “Unité Residentialle de Gávea”. 

Aujourd’hui, Art et Architecture. Paris: nov. 1955, n. 5; HABITAT. “Conjunto Residencial 

Gávea – Rio de Janeiro”. Habitat. São Paulo: out. 1955, n. 24; Affonso Eduardo Reidy. 

“Conjunto Residencial Marquês de São Vicente”. Revista Municipal de Engenharia, vol. XXI. 

Rio de Janeiro: jan./mar. 1950, n. 1; Affonso Eduardo Reidy. Ponto de vista de um arquiteto 

sobre as relações entre o engenheiro estrutural e o arquiteto. Rio de Janeiro: mimeo, s/d/ 

(FLAVIA, Pedregulho, 2015, p. 36)

O bloco residencial principal foi construído sem os equipamentos 

complementares à moradia. Ainda assim, alguns serviços comuns 

foram implantados. A lavanderia coletiva teve resolução diferente 

da do Pedregulho, foi colocado um tanque para cada morador 

em área comum no terraço do edifício de apartamentos, o que 

facilitava a rotina dos moradores e das donas de casa. Foi também 

acrescentada uma igreja ao projeto construído.56

Nos anos 1982, em função da abertura da via expressa Lagoa-

Barra, seu volume sofreu alterações, foram mutilados os primeiros 

andares do edifício para a abertura do túnel Dois Irmãos, 

desrespeitando o plano original de Affonso Eduardo Reidy que 

compatibilizava o edifício com o sistema viário da região e previa 

a desapropriação de parte do terreno da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro.57

Situado no terreno do antigo Jardim Zoológico de Vila Isabel, o 

projeto para o Conjunto Residencial de Vila Isabel era também 

ambicioso. Pretendia criar um grande redan, inspirado na 

concepção de Le Corbusier.58 Apesar de a autoria do conjunto ser 

do arquiteto Francisco Bolonha, é visível a influência de Carmen 

Portinho e de Affonso Eduardo Reidy na concepção geral do 

empreendimento.

56 Flávia Brito Nascimento no livro Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro 

da habitação popular no Brasil. Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 37.

57 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: inventário da produção 

pública no Brasil entre 1930 e 1964. Volume 2. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 

2014, p. 389.

58 Essa tipologia já havia sido proposta por Reidy no plano de urbanização da área 

resultante do morro de Santo Antônio, em 1948.
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Embora apresentasse um dos mais completos programas de 

equipamentos sociais e educativos previstos em conjuntos 

residenciais no período, não teve nenhum deles executados. 

Além do projeto e da execução de conjuntos residenciais, o DHP 

continuou sendo responsável por outro programa de grande 

importância, o licenciamento e o fornecimento de projetos-tipo de 

casas unifamiliares a serem construídas nos subúrbios da cidade.59 

Em decreto assinado após assumir a diretoria do DHP, Carmen 

Portinho revoga alguns dos projetos que o Departamento de 

Construções Proletárias distribuía e inclui cinco novos modelos, 

procurando dar maior flexibilidade e um desenho mais próximo da 

arquitetura moderna e da imagem do “novo” DHP.60

Moradias unifamiliares isoladas, dispersas em amplo território, 

iam contra as ideias defendidas pela planejadora urbana, por 

impossibilitar qualquer trabalho educativo e social e por estarem 

localizadas em subúrbios distantes dos locais de trabalho.61

Nos anos de 1950, a cidade sofria grande explosão urbana e o DHP 

operava concedendo licenças justamente nas zonas de expansão 

suburbanas, rurais e norte. Cerca de um terço das moradias 

licenciadas no subúrbio do Rio de Janeiro foram construídas a 

partir dos projetos-tipo, fornecidos gratuitamente pelo órgão. 

59 Diário oficial da Prefeitura do Distrito Federal, 01 mar. 1948, 01 abr. 1948, 07 abr. 

1948 e 21 mai. 1948.

60 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 310; Entre a estética 

e o hábito: o Departamento de Habitação Popular (Rio de Janeiro, 1946-1960). São 

Carlos, 2004. Dissertação (Mestrado em Historia da Arquitetura e Urbanismo) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

61 Nabil Bonduki (org.). Os pioneiros da habitação social: cem anos de política pública 

no Brasil. Volume 1. Editora Unesp: Edições Sesc. São Paulo, 2014, p. 310.
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Este volume de trabalho e a grande quantidade de processos de 

habitação popular, realizados pelo departamento da prefeitura da 

cidade, é um feito importante para a história do Rio de Janeiro.62

A partir de 1952, Carmen Portinho e Affonso Eduardo Reidy 

começaram a se envolver de maneira cada vez mais abrangente 

com o projeto e a obra do Museu de Arte Moderna, que se tornou 

o centro de aglutinação e agitação cultural do Rio de Janeiro. 

Carmen Portinho foi exonerada do cargo de Diretora do DHP, no 

dia 9 de dezembro de 1960. Com as novas diretrizes da habitação 

pública na cidade, Carmen Portinho e Affonso Eduardo Reidy 

aposentaram-se do serviço público. O DHP foi extinto e o decreto 

1.028, de maio de 1962, estabeleceu que o licenciamento de 

construções proletárias passaria a ser de responsabilidade do 

Departamento de Edificações.63

Os conjuntos residenciais realizados pelo DHP – especialmente o 

Pedregulho – foram alvo de muitas críticas por sua complexidade, 

altos custos e demora em sua conclusão. No entanto, o Pedregulho 

e a força das ideias de habitação popular contidas no projeto 

sobreviveram ao fim do DHP e às diferentes políticas públicas, 

constituindo um “capítulo importante da história da habitação do 

Brasil”.64

62 Depoimento de Lygia Fernandes à Flávia Brito Nascimento em 29 set. 2001, no livro 

Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Edições 

de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 39.

63 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. 

Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 42.

64 Alfredo Britto (org.). Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. 

Edições de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015, p. 43.

Carmen Portinho à frente de sua época vislumbrava o que poderia 

ser o futuro da cidade do Rio de Janeiro.  Como maior legado 

de sua dedicação, o Pedregulho foi inaugurado antes mesmo da 

Unitè d’Habitation de Le Corbusier em Marselle, que reconheceu 

na arquitetura de Carmen Portinho  e Affonso Eduardo Reidy 

a perfeita materialização de seus conceitos em uma obra de 

vanguarda. 

Por trás do projeto do Pedregulho havia uma política habitacional 

e social desenhada e defendida com muita força por uma mulher. 

Carmen Portinho continuou militando no campo do feminismo na 

defesa da expressão da mulher em outras áreas que não apenas 

o cuidado da família, tendo trabalhado para a conquista, entre 

outras coisas, do voto feminino.

Para Carmen Portinho, as mulheres já obtiveram muitas conquistas, 

mas ainda há um longo caminho a percorrer. “Houve mudanças 

de costumes, mas não de leis”, aponta. “A nossa sorte é que os 

homens brasileiros não conhecem as leis e nós conseguimos, por 

isso, suplantar muitas barreiras que nos eram – e ainda são – 

impostas”.65

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Carmen Portinho não se limitou a um só campo profissional, 

atuando entre outras frentes como engenheira, diretora do 

departamento de habitação, planejadora urbana, crítica de artes, 

diretora e fundadora da primeira escola de desenho industrial da 

65 Correio Brasiliense, Rio de Janeiro 27 de março de 1987, p. 5.
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América Latina. Através da luta pelos direitos das mulheres, sua 

contribuição à questão do gênero na habitação e no urbanismo 

modernos no Rio de Janeiro a colocaram à frente de seu tempo. 

O trabalho apresentado, oferece visibilidade sobre a teoria e 

prática de mulher pioneira da arquitetura e do urbanismo do século 

XX. Carmen Portinho considera a habitação em seu valor de uso, 

pela perspectiva da mulher, onde as pessoas exercem atividades 

cotidianas, garantindo uma habitação adequada não somente para 

os homens.

Seu trabalho, analisado sob a perspectiva de gênero é um exemplo 

valioso de quanto as mulheres contribuíram em sua época 

ao desenho do ambiente construído, do espaço doméstico e 

finalmente da cidade.

A mulher sem dúvida conquistou mais espaço político e social, 

mas a luta pela igualdade entre mulheres e homens continua 

vigente na realidade atual. A luta pela igualdade de gênero é um 

direito humano e por isso deve ser entendido como abordagem 

imprescindível ao direito à cidade. Se o espaço doméstico se 

reflete nas relações sociais, um bom projeto de habitação não 

pode prescindir da perspectiva de gênero.
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ARQUITETURA EM RISCO: UM ESTUDO SOBRE A OBRA DE ANTONIO VIRZI NO RIO DE JANEIRO 

E SUA IMPORTÂNCIA COMO PATRIMÔNIO DE UMA MODERNA ARQUITETURA CARIOCA

Gabriel Botelho Neves da Rosa e Giulia Gobbi Fernandes Schiavini

RESUMO

Antonio Virzi (1882-1954) contribuiu enormemente para o desenvolvimento 

arquitetônico e cultural do Rio de Janeiro no início do século XX. Pioneiro na 

construção de uma estética inovadora e original em consonância com o espírito de 

um novo tempo, seus projetos romperam com o academicismo historicista dominante 

e estabeleceram uma importante transição entre dois séculos. Apesar disso, o 

arquiteto ainda recebe pouco destaque na historiografia arquitetônica disponível. 

Desse modo, este trabalho pretende lançar luz à sua produção arquitetônica, 

contribuindo para a divulgação e preservação de sua obra e o reconhecimento da 

mesma como patrimônio (ameaçado) de uma moderna arquitetura carioca. Para 

isso, o artigo foi elaborado em três etapas distintas: a primeira apresenta um 

panorama geral sobre Antonio Virzi e seu tempo; a segunda ressalta a influência do 

movimento Arts and Crafts, do Art Nouveau e do Art Déco em sua obra, destacando 

sua importância na passagem do Ecletismo em direção ao Modernismo; a terceira 

e última realiza um estudo de caso do Villino Silveira (1915), abrindo perspectivas 

sobre a sua preservação. 
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ABSTRACT

Antonio Virzi (1882-1954) collaborated significantly to the architectural and 

cultural development of Rio de Janeiro in the early twentieth century. Pioneer in the 

execution of an innovative and original aesthetic in harmony with the spirit of a new 

era, his designs broke with the dominant historicist academicism and established an 

important transition between two centuries. Despite this, the architect still receives 

little attention in the architectural historiography. Thus, this work intends to clarify 

his architectural production, contributing to the dissemination and preservation of his 

work and recognition as a (threatened) patrimony of a modern Carioca architecture. For 

this, the article was elaborated in three distinct parts: the first part presents a general 

overview on Antonio Virzi and his time; the second part emphasizes the influence of Arts 
and Crafts movement, Art Nouveau and Art Déco in his work, pointing to his importance in 

the passage from Eclecticism towards Modernism; the third and last stage makes a study 

of Villino Silveira (1915), opening perspectives on its preservation.

Keywords: Antonio Virzi; Architecture; Rio de Janeiro.
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Antonio Virzi (1882-1954) contribuiu enormemente para o 

desenvolvimento arquitetônico e cultural do Rio de Janeiro no 

início do século XX. Pioneiro na construção de uma estética 

inovadora em consonância com o espírito de um novo tempo, 

seus projetos realizaram, como veremos adiante, uma importante 

transição do Ecletismo em direção ao Modernismo. Rompendo com 

o academicismo historicista dominante, Virzi desenvolveu uma 

obra extravagante e muitas vezes incompreendida, contribuindo 

indiretamente para o surgimento de uma arquitetura brasileira 

cada vez mais crítica, que em meados do século XX se consolidaria 

no cenário mundial como uma das “escolas” mais importantes do 

Movimento Moderno. 

As fantásticas associações de técnica, forma, proporção e cor de 

Antonio Virzi transformariam residências burguesas nas primeiras 

décadas do século XX em fascinantes obras arquitetônicas. Para 

Yves Bruand1  o arquiteto foi um incontestável representante de 

uma tendência muito pouco difundida de um estilo moderno, na 

qual a ênfase maior era dada aos problemas formais, fazendo uso 

de desenhos originais, irregulares e carregados de fantasias na 

superposição de volumes e na serralheria de grades e balcões. 

Apesar disso, o arquiteto ainda recebe pouco destaque na 

historiografia arquitetônica disponível, o que ressalta ainda mais 

a importância de um resgate de sua obra e memória. Hoje, apenas 

oito de seus projetos resistem ao tempo: três casas geminadas na 

Tijuca, de 1912, na rua Mariz e Barros nº 711, 721 e 723, ambas 

1 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 5 ed. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 2010. p.50-51.

sem tombamento, e que já estão bastante descaracterizadas; o 

Villino Silveira, de 1915, na rua do Russel n º 734, no bairro da 

Glória, tombado pelo IPHAN; a Garage Pagani, de 1921, na rua 

Aníbal Benévolo nº 315-A, na Cidade Nova, tombada pelo Estado 

e pelo Município e que hoje resta somente a fachada e parte da 

estrutura do telhado; a Casa Villiot, de 1929, na rua Sá Ferreira 

nº 80, em Copacabana, tombada pelo Município; a Casa Braz 

Santilhana, de 1929, na rua Cel. Tamarindo nº 67, no Gragoatá, em 

Niterói, tombada pelo Estado; e a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, 

de 1928-1943, na avenida 28 de Setembro nº 200, em Vila Isabel, 

também tombada pelo Estado.

Essa arquitetura, que envolve Antonio Virzi em mistério, o 

configura como um dos arquitetos mais originais e criativos do 

início do século XX no Rio de Janeiro, entretanto, a possibilidade 

de desaparecimento em meio ao crescimento das cidades e ao 

descaso permanece. Cercada por edifícios altos e constante alvo 

de grandes construtoras, sua obra remanescente ainda corre o 

risco de ser “engolida” pelo tempo, como àquelas que se perpetuam 

em fotografias e arquivos. 

Tendo em vista o contexto apresentado, este artigo tem por 

objetivo lançar luz à produção arquitetônica de Antonio Virzi 

no Rio de Janeiro, contribuindo para a divulgação e preservação 

de sua obra e o reconhecimento da mesma como patrimônio 

(ameaçado) de uma moderna arquitetura carioca. Para isso, o 

artigo foi elaborado em três etapas distintas: a primeira apresenta 

um panorama geral sobre Antonio Virzi e seu tempo; a segunda 

destaca a influência do movimento Arts and Crafts, do Art Nouveau 

e do Art Déco em sua obra e a importância do arquiteto como 
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articulador de dois “tempos” aparentemente inconciliáveis: o 

Ecletismo e o Modernismo; a terceira e última realiza um estudo 

de caso do Villino Silveira (1915), abrindo perspectivas para a 

preservação de sua arquitetura.

Acreditamos que a relevância deste trabalho passa pelo 

resgate e valorização da obra de um arquiteto que através do 

seu risco abriu caminho para a consolidação de uma cultura 

arquitetônica cada vez mais inovadora no Rio de Janeiro, sua 

importância passa também pela divulgação e preservação do 

patrimônio arquitetônico moderno carioca, que permanece 

em risco em meio à lógica de mercantilização do espaço 

urbano da cidade, onde importantes edifícios continuam sendo 

ameaçados por obscuros interesses imobiliários e econômicos. 

ANTONIO VIRZI E SEU TEMPO

Em meio à efervescência do despertar de um novo século, 

Antonio Virzi chegou ao Rio de Janeiro e encontrou uma cidade 

profundamente modificada. O café já havia substituído o ouro 

como principal produto comercial de uma nação liberta dos laços 

coloniais. A escravidão foi abolida e a República recém proclamada 

substituíra a Monarquia. O aumento do intercâmbio comercial e 

cultural com a Europa trouxe importantes transformações para 

a vida da capital. A imigração estrangeira foi intensificada e uma  

nova burguesia comercial e administrativa ganhava projeção. 

Bondes e trens rasgavam a cidade em direção aos bairros nobres 

ao sul e aos subúrbios ao norte. Mais de 800 mil moradores e 

inúmeros problemas decorrentes dessa explosão demográfica 

impunham novas transformações.

Abrem-se ruas e avenidas (com direito a concurso de 

fachadas), alargam-se outras, moderniza-se e amplia-se 

o porto. O discurso higienista é a tônica e seu intento 

é a extirpação de uma ancestralidade “capenga”, que 

comprometia os anseios das elites em modernizar as 

funções e por fim a própria cidade. A malha urbana 

se expande para a zona sul e para os subúrbios. 

São implementadas novas posturas que proíbem, 

regulamentam e induzem a transformação dos rígidos 

padrões e das tipologias construtivas, herança dos tempos 

coloniais. Essas mudanças serão a base para os defensores 

de um “embelezamento” que escondia outras intenções.  

A era das demolições e, por óbvio, a era das construções 

e reconstruções, se materializava.2 

A Reforma Urbana de Pereira Passos modernizou o porto, alargou 

ruas e deixou os antigos becos e travessas vivos apenas na 

memória da população. Avenidas, bulevares e praças arborizadas 

abriram espaço para a proliferação de novos magazins, livrarias, 

cafés, teatros e cinemas. A intenção era transformar o Rio de 

Janeiro em uma “Paris tropical”. A Europa ainda era a grande 

referência cultural para o mundo e sua influência chegava de 

diferentes formas: na arte, na moda, na língua, no comportamento.  

A República era cosmopolita, e a novaburguesia brasileira também 

solicitaria a internacionalização de sua arquitetura.

2 TAVEIRA, Alberto. Fogos de artifício à luz do dia: a arquitetura de Antonio Virzi no Rio 
de Janeiro. Dissertação de Mestrado em História e Teoria da Arquitetura, FAU/UFRJ, sob 

orientação do Prof. Dr. Olínio Gomes Paschoal Coelho, 1998. p. XVII.
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Para os burgueses emergentes e barões recentes, 

ou para aqueles que quisessem estar na avant-garde 

da moda, mais interessados em serem notados pelo 

exotismo da forma do que pelo conjunto de ideias que fez 

surgir o movimento, havia o art nouveau. Controverso e 

bastardo, legado ao ostracismo pela Academia, cumpria 

bem o papel de colocar em destaque o ousado possuidor 

de uma residência – o villino – Art Nouveau.3

São poucas e imprecisas as informações sobre Antonio Virzi antes 

de sua vinda ao Brasil. Nascido em Palermo, na Itália, em 13 de 

maio de 1882, era filho de Henrique e Maria Bruno Virzi. Pouco 

tempo após desembarcar no Rio, por volta de 1910, foi nomeado 

para a cadeira de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes 

por indicação do então diretor Rodolfo Bernadelli, um grande 

incentivador das novas tendências artísticas.4 Na mesma época 

casou-se com Lívia da Rocha Miranda, herdeira de uma das 

mais ricas e influentes famílias da cidade. Esses acontecimentos 

permitiram que o arquiteto tivesse total acesso às figuras mais 

influentes da sociedade carioca. Virzi passou então a ter seus 

serviços solicitados por essa nova burguesia, avessa ao consagrado 

Ecletismo Classicizante que predominava à época e interessada 

em alardear seu poder econômico através de uma arquitetura 

exótica e extravagante.

3  TAVEIRA, op.cit., p. XVIII.

4 Antonio Virzi foi nomeado por proposta do diretor da Escola Nacional de Belas 

Artes, Rodolfo Bernadelli, para a cadeira de arquitetura em 18 de novembro de 1911 e 

pediu exoneração em 03 de dezembro de 1912. Rodolfo Bernadelli e seu irmão Henrique 

ficaram conhecidos por insurgirem-se contra o ensino na Escola Nacional de Belas Artes, 

reduto de professores reacionários, propondo uma reformulação. Cf. ARESTIZÁBAL, Irma e 

GRINBERG, 1989. p. 12-34. 

A estética que Virzi imprimiria a seus projetos prestava-se 

perfeitamente a esta anunciação moderna, uma vez que 

aliava à novidade do Art Nouveau – oposto ao comportado 

ecletismo que à época se praticava – um certo grau de 

exuberância e excentricidade que, ao que parece, caiu no 

gosto de uma parcela importante do universo potencial de 

clientes de arquitetura no período.5 

Virzi permaneceu na cidade por quase 30 anos, suas atividades 

como arquiteto no Rio de Janeiro se estenderam até 1928, onde 

pôde contribuir para o desenvolvimento da arquitetura carioca e 

marcá-la com formas originais e um estilo inconfundível. Faleceu 

em São Paulo em 1954, aos 72 anos.

 

 

5   TAVEIRA, op.cit., p.XIX.

01 Antonio Virzi, fotografia registrada 

na cidade do Rio de Janeiro, 1914.
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PIONEIRO DE UM MODERNO DESENHO CARIOCA

A era moderna já se encontrava instalada no coração 

dos cariocas, mas ainda não se alojara nos edifícios da 

capital. Faltava alguma referência, algum símbolo, algum 

formulador para dar uma face a esse período. Ainda 

havia uma sobra de romantismo a ser revelada, vivida e 

depois descartada, e o modernismo apenas estava sendo 

gestado. E foi aí, exatamente nesse espaço de tempo, 

que esse arquiteto siciliano de 28 anos se instalou no Rio 

de Janeiro, para aqui construir um pequeno mundo de 

sonhos, de evocações, de luz e de sombras.6

A primeira fase da arquitetura de Antonio Virzi no Rio de Janeiro 

pode ser assinalada pelo resgate de uma estética medieval e pela 

exaltação da natureza e suas formas, conceitos defendidos pelo 

Arts and Crafts e Art Nouveau.

O Arts and Crafts, movimento inglês liderado por John Ruskin 

(1819-1900) e William Morris (1834-1896), caracterizava-se 

pela rejeição à máquina e a valorização do trabalho em equipe 

entre arquitetos e artesãos. Detinha uma preocupação pelo poder 

moral do design influenciar a vida das pessoas e um enorme senso 

de integridade da natureza dos materiais. Prenunciaria alguns 

princípios do Movimento Moderno, tendo uma função purgativa 

importante ao reforçar os valores da simplicidade, honestidade e 

necessidade. 

O Art Nouveau compartilhava o mesmo fascínio pela Idade Média 

6 PINHEIRO, Augusto Ivan de Freitas. Virzi, Antônio, Arquiteto: o espaço em trânsito. In: 

Revista Brasileira, Fase VII, Julho-Agosto-Setembro de 2009, Ano XV, Nº 60. p. 249.

e surgiu na Bélgica e na França no final do século XIX como uma 

reação à decadência artística da era industrial. Reconhecido como 

o primeiro programa internacional de renovação da arquitetura 

e das artes plásticas, gráficas e decorativas, rapidamente se 

espalhou pelo mundo, sempre adaptando-se às especificidades 

locais. Um estilo carregado de pioneirismo e inovação que rejeitava 

o historicismo e valorizava a tradição, explorando a leveza e a 

delicadeza do metal e do vidro através de abstrações esbeltas e 

curvilíneas inspiradas na natureza e materializadas em balaústres, 

vitrais, papéis de parede e intrincados mosaicos de piso.

Antes de chegar ao Brasil, Antonio Virzi trabalhou como 

colaborador dos arquitetos italianos Ernesto Basile, Gaetanno 

Moretti e Dario Carbone7, expoentes do Art Nouveau italiano, 

surgido no fim do século XIX e também conhecido como Liberty.8 

Esse novo estilo pretendia ser o representante de um novo tempo 

por meio da construção de um estilo nacional que refletisse o 

pensamento regional e preservasse a cultura local, utilizando-se 

de técnicas e materiais inovadores e opondo-se ao Ecletismo.

Assim, observamos as características de uma das 

primeiras construções “Liberty” da cidade de Palermo, o 

Villino Florio de Ernesto Basile, datado de 1899, quando 

Virzi teria 17 anos e provavelmente já possuía ao menos 

a formação profissional do Curso Ornamental na Escola 

7 Conforme informação presente no documento manuscrito nº 2988, arquivado no 

Museu D. João VI (EBA/UFRJ), no Rio de Janeiro.

8 O termo Liberty provém do nome de uma loja em Londres que pertencia a Arthur 

Lasenby Liberty, discípulo de William Morris e mercador, conhecido por seus tecidos 

artísticos e ligados à “nova arte”. O termo rapidamente ganhou força, designando o que seria 

a vertente italiana do Art Nouveau e transformando-se em um sinônimo de liberdade.
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Superior de Arte Industrial em Palermo. Embora o Villino 

Favaloro, de 1891, seja citado como o primeiro exemplar 

do modernismo em Palermo, foi o Villino Florio que teria 

se transformado na construção simbólica do “Liberty” na 

cidade. (...) o Villino Florio parece nos indicar o caminho 

para observarmos a Villa Smith de Vasconcellos, 

construída por A. Virzi no Rio de Janeiro em 1915, nas 

questões dos volumes e até nas soluções de fachada.9

Embora a ideia da criação de uma nova linguagem formal 

arquitetônica fosse amplamente discutida em diversos locais, 

na Itália isso aconteceu porque havia tanto uma forte tradição 

histórica quanto um senso de liberdade criativa. As novas formas 

do Art Nouveau começaram a ser admitidas primeiramente como 

elementos decorativos ricos em detalhes e que poderiam ser 

combinados aos elementos tradicionais arquitetônicos. 

O Liberty então se espalhou por toda a Itália, concentrando-se 

especialmente em Turim, onde houve a Exposição Internacional 

em 1902, e em Milão. Os clientes do estilo eram compostos, em 

sua maioria, pela classe média italiana, que buscava demonstrar 

seu poder econômico através da adoção do novo estilo, visto que o 

Liberty não era considerado uma arquitetura barata e de consumo 

popular. A partir de 1908 a excitação com o Liberty começou a 

sucumbir e os anos em torno da I Guerra Mundial marcariam o 

declínio do Art Nouveau italiano.

9 HERMES, Maria Helena da Fonseca. Antonio Virzi, arquiteto. 19&20, Rio de Janeiro, 

v. VI, n. 1, jan./mar. 2011, p. 2. Disponível em : <http://www.dezenovevinte.net/arte%20

decorativa/virzi.htm>. Acesso em : 08 set. 2017.

No Rio de Janeiro o Art Nouveau teve sua primeira ocorrência 

atrelada à fins decorativos no fim do século XIX. Enquanto 

na Europa era ligado ao liberalismo e ao nacionalismo, onde 

cada país teve sua própria variação particular, no Brasil surgiu 

como mercadoria exótica, acompanhando os primeiros anos da 

República e recebendo um pouco de cada estilo nacional. Com o 

passar dos anos foi sendo incorporado à vida carioca em virtude 

da grande imigração de europeus após a abolição da escravatura, 

assim como as idas e vindas de brasileiros ao velho continente, o 

que contribuía para a “importação” de novos costumes.

Além de Eliseu Visconti, o paulista Antonio Borsoi, filho 

de imigrantes italianos e formado pelo Liceu de Artes e 

Ofícios, transfere-se para o Rio de Janeiro em 1906, onde 

trabalhará incessantemente produzindo decorações e 

mobiliário para um sem número de interiores cariocas, 

muitos dos quais no mais puro Art Nouveau. Sua fonte 

de inspiração recai nos livros e revistas importados, 

notadamente italianos, que usa superpondo elementos 

às composições exigentes, apropriando-se, segundo a 

melhor tradição eclética, da mistura de diversas épocas  

e estilos.10

Desse modo, o Art Nouveau foi rapidamente abraçado pelos 
novos ricos, comerciantes e industriais cariocas, e por quem mais 
desejasse estar além da moda ou tivesse interesse nas formas 
exóticas; mas, tanto na Europa quanto no Brasil, ainda haveria 
preconceito em relação ao estilo, considerado um excesso e 

relegado pela Academia.

10  TAVEIRA, op.cit., p.57.
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No Velho Continente, o Art Nouveau foi uma tentativa 

de renovação e de síntese das artes – arquitetura, artes 

plásticas e, principalmente, das artes decorativas; que 

embora efêmero e tendo durado no máximo uma dezena 

de anos, tinha raízes profundas na realidade a qual 

estava vinculada e correspondia as condições peculiares 

de sua época, tentando solução (soluções estas as 

vezes contraditórias) no aviltamento que ocorria em 

determinados setores da arte, devido ao advento da 

era industrial. No Brasil, pelo contrário, desapareceu 

totalmente o equilíbrio entre o aspecto técnico e o 

aspecto formal do Art Nouveau.11

Uma crônica de 1953 assinada por Marc Berkowitz12  apresentou 

dois projetos de Virzi como os mais célebres representantes do 

Art Nouveau carioca, a Villa do Barão Smith de Vasconcellos, na 

Avenida Atlântica (demolida em 1964) e a Fábrica do Elixir de 

Nogueira na Rua da Glória (demolida em 1970). 

Em 1967 o Prof. Olínio Coelho13 dissertou detalhadamente sobre  

os aspectos técnicos, construtivos e decorativos da Fábrica do  

Elixir Nogueira, exaltando seu tombamento, que em menos 

de três anos seria retirado e o edifício demolido. Até o poeta 

Carlos Drummond de Andrade, à época da demolição do edifício, 

reconheceu em um texto intitulado Adeus, Elixir de Nogueira, a 

“espetaculosa” criação e o gênio inventivo de Virzi.

11 BRUAND, op.cit., p.44.

12 BERKOVITZ, Marc. O Rio e o “Art Nouveau”. Rio de Janeiro, Editora O Globo. In: 

Revista Rio – de Debret aos arranha-céus, nº 170/171, agosto/setembro de 1953. p.76-77.

13 COELHO, Olínio Gomes Paschoal. Elixir de Nogueira: Monumento Histórico. Rio 

de Janeiro, IAB-RJ. In: Revista Arquitetura, nº 64, 1967, p. 16-19.

02

03

Villa Smith de Vasconcellos, de Antonio Virzi, cidade do 

Rio de Janeiro, construída em 1915 e demolida em 1964.

Anúncio da Fábrica do Elixir de Nogueira, de Antonio Virzi, 

cidade do Rio de Janeiro, 1915. 
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O horror da imagem compensava-se até certo ponto 

pela arquitetura plantada a cavaleiro do mar, no centro 

do Rio: uma casa feita para filial e depósito da firma de 

Pelotas, que produzia o elixir mágico. Ali, o estilo art 

nouveau, florescente na Europa por volta de 1900, e 

decalcado com espírito brasileiro de imitação que às 

vezes consegue nacionalizar a cópia introduzindo-lhe 

uma pitada de tropicália, criou um composto delirante 

de volumes, com esculturas se alastrando pela fachada 

em meio ao torcicolo geral e colorido de elementos 

decorativos. Não se identificaria na obra a marca genial 

de um Gaudi, por exemplo, que deixou na Espanha 

construções nascidas do sonho (ou do pesadelo) de 

um arquiteto capaz de inverter e subverter as leis da 

matéria, como já se disse. Mas quem passasse em frente 

parava e espantava-se. Não tinha por onde fugir: A 

coisa impunha-se ao espectador bestificado. Era a mais 

curiosa, a mais imprevista, a mais sensacional construção 

já levantada na Guanabara, onde costumam brotar do 

chão coisas que vou-te-contar. Quando vim para o Rio, 

trazia na memória o anúncio, e corri à rua da Glória para 

ver o prédio. Meu amigo Pedro Nava mora no edifício 

n.º 190. No 214 está (estava) o Elixir de Nogueira. Entre 

muitos motivos de inveja que Nava me inspira (mestria 

clínica, poesia, pintura, graça e bondade), havia este, 

circunstancial: o de ser vizinho do Elixir de Nogueira, 

e, ao sair de casa, poder lançar os olhos naquele 

monumento da arte contra a sífilis, também documento 

sociológico de uma fase da vida brasileira. Agora, já não 

invejo o Nava por este privilégio: o Elixir está sendo 

demolido. Reduzem-se a cacos os colossos estatuários; a 

flora de estuque esfarinha-se; a espetaculosa concepção 

de Virzi transforma-se em simples lembrança na mente 

de alguns. Amanhã não restará mais nada neste Rio 

convulso de especulação imobiliária, que esmaga o viver 

antigo com seu perfil histórico e sua herança de coisas 

representativas. Leio que o Elixir estava escrito no Livro 

do Tombo do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, 

e que decreto recente cancelou a inscrição, a fim de no 

lugar construir-se um edifício de renda, onde se reservará 

espaço para uma biblioteca pública. Eu adoro bibliotecas 

e, se pudesse, viveria nelas, mas por que não situá-las em 

terrenos vagos? Receio que no futuro sejam montadas 

nos locais onde estão hoje o Chafariz do Lagarto e o 

antigo Paço da Cidade (hoje sede do Telégrafo) ambos 

escritos em Livros do Tombo federais, como o Elixir o era 

em livro estadual. De que valem inscrições burocráticas, 

arqueológicas ou outras, se tudo pode ser cancelado com 

uma penada? Adeus, edifício do Elixir de Nogueira. Não 

és o primeiro marco do passado urbano a quem dedico 

uma elegia. Já me chamaram, mesmo, de carpideira 

de casas e coisas velhas. O título me desvanece. Em 

meio à mocidade geral que pensa estar inaugurando 

o mundo quando apenas o repete numa edição nem 

sempre isenta de erros tipográficos e mentais, é preciso 

que haja alguém para alongar os olhos até as formas 

caducas e evocá-las para que não se dissolvam de todo 

como se jamais houvessem existido. Se uma biblioteca 

for mesmo instalada no futuro edifício que brotará de 

tuas ruínas que ao menos se encontrem em sua seção de 



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO73

periódicos uma página velha de jornal em que teu nome 

ficou gravado como o de uma das coisas expressivas do 

Rio do começo do século, injustamente destroçadas.  

O progresso é às vezes uma espécie de sífilis, que corrói 

e mata. E contra esta o remédio de Pelotas, da Viúva 

Silveira & Filho, não pôde.14 

Irma Arestizábal, em seu texto Aspectos do Art Nouveau no Rio de 

Janeiro, de 1975, apontou o Villino Silveira como o melhor exemplo 

do Art Nouveau carioca. Em 1989, em parceria com Piedade  

Grinberg, escreveram o artigo intitulado Antonio Virzi, compilando 

aspectos sobre a vida e a obra do arquiteto. Em 1998 Alberto  

Antonio Taveira defendeu a dissertação de mestrado Fogos de 

Artifício à luz do dia: a arquitetura de Antonio Virzi no Rio de Janeiro, 

onde listou, descreveu e analisou todas as obras conhecidas 

de Virzi na cidade. Para Taveira, grande parte da produção 

arquitetônica de Antonio Virzi foi “dedicada a linha tipológica-

estilística convencionada no estudo da História da Arte como Art 

Nouveau”15, posteriormente substituída pelo que chamou de “linha 

geométrica com citações à (Charles Rennie) Mackintosh e (Frank Lloyd)

Wright”.16 

Isso posto, podemos observar em um primeiro momento, entre 

1911 e 1919,  que a arquitetura de Virzi recebeu uma forte 

influência do estilo Liberty, o Art Nouveau italiano, todavia, sua 

capacidade em surpreender e renovar a manifestação carioca 

14 ANDRADE, Carlos Drummond de. Adeus, Elixir de Nogueira. Site da Associação 

Médica de Barbacena. Disponível em: <http://www.associacaomedicabarbacena.com.br/

jornalmarco/elixir.htm>. Acesso em : 08 set. 2017.

15 TAVEIRA, op.cit., p.28.

16 Ibid., p. XIV.

através de suas cores e formas inovadoras atribuíram à sua 

arquitetura a “aparência irreal de um fogo de artifício à luz do dia”, 

como salientou Lucio Costa.17 

A partir de 1919 a obra de Virzi torna-se mais sóbria. A Casa Villiot, 

de 1929, situada à rua Sá Ferreira nº 80, em Copacabana, alcança 

uma geometrização formal manifestando uma clara influência 

do estilo Art Déco. O decorativismo geométrico do seu interior, 

os ziguezagues dos bordos das lajes, as colunas chanfradas 

do segundo pavimento e as luminárias triangulares formam 

uma unidade estrutural e decorativa entre interior e exterior.  

O mobiliário da casa faz parte de um projeto integrado de cada  

um dos cômodos, reforçando a ideia moderna, já presente na obra 

de Virzi, da arquitetura como uma obra de arte total.

A decoração acalma-se, os volumes curvos e carnosos se 

geometrizam, a ornamentação expressa-se com cubos e 

linhas angulosas que se repetem no estuque, nos ferros, 

nos vidros, nos arcos do primeiro andar e na porta de 

entrada. Os espaços se ampliam num movimento que do 

Art Déco evoluiu para um quase racionalismo18.

Em seus mais importantes projetos, Virzi não se ateve somente 

aos aspectos decorativos, mas realizou obras funcionais, 

utilizando novos materiais como o vidro e o concreto armado. 

Assim, como os mais brilhantes artistas e arquitetos do seu tempo, 

17 COSTA, Lucio. Muita construção, alguma arquitetura e um milagre. São Paulo, Centro 

de Estudos de Arte Contemporânea. In : Revista Arte em Revista, ano II, nº 4, agosto de 1980, 

p. 29-30.

18 ARESTIZÁBAL, Irma e GRINBERG, Piedade Epstein. Antônio Virzi. In: Arquitetura 

Revista. n.7. Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, 1989, p. 5.
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Virzi acreditava na arquitetura como síntese das artes e na ideia 

do arquiteto como um artista em sua totalidade, e, dessa forma, 

estava acostumado a desenhar tudo, do projeto arquitetônico à 

decoração interna, em tudo havia sua marca característica, ainda 

assim, trabalhou sempre em conjunto com dois grandes artesãos: 

os italianos Giuseppe Cogo, mestre de obras, e Pagani, serralheiro, 

este último responsável por traduzir os complexo projetos de Virzi 

em ferro batido. 

Apontado pejorativamente ao longo da história como arquiteto 

do bizarro e do exotismo, Antonio Virzi inaugurou uma nova 

forma de se pensar a arquitetura carioca. Nascida entre dois 

mundos, o Ecletismo e o Modernismo, sua obra rompeu com o 

academicismo historicista e criou um desenho inovador, moderno 

e absolutamente original, “símbolo privilegiado da travessia entre 

dois séculos”.19

Antonio Virzi foi o nosso arquiteto da travessia do 

século, da transição da arquitetura eclética em direção 

ao modernismo. O homem-rótula que, sem medo 

e, talvez, sem saber, articulou dois tempos quase 

que inconciliáveis não houvesse sido ele o mago da 

passagem, o articulador hábil de percursos. O homem 

da luz que guia a arquitetura em direção ao sentimento. 

Da ponte entre o romantismo e o modernismo. 

Único. Sem seguidores nem antecessores. Solitário 

navegador entre dois séculos, tão próximos mas tão 

diferentes. Homem-arco onde as pontas da história se 

encontram sem precisar voltar à sua Palermo natal.20 

19 PINHEIRO, op.cit., p. 249.

20 Ibid., p. 257.

O VILLINO SILVEIRA (1915)

É dever nosso preservar essa casa que não sabemos por 

que milagres chegou intacta até nós e de que ainda existe, 

guardado no Arquivo do Patrimônio Estadual, o projeto 

original do arquiteto, tão estigmatizado, tão denegrido, 

tão injustiçado, que a concebeu. A posteridade, quando 

fizer inteira justiça a Virzi – o que já começa a acontecer 

–, não nos perdoaria se negligenciássemos o dever de 

recomendar o tombamento a casa, como propomos  

se faça.21

Localizado à Rua do Russel nº 734 (antigo nº 172), o Villino Silveira 

foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) em 1970 e considerado por Lucio Costa uma 

obra-prima da inventiva do arquiteto Antonio Virzi. A edificação 

está inscrita no Livro do Tombo das Belas Artes vol.I, com nº 497, 

desde 04/06/1970, e no Livro do Tombo Histórico vol.I, nº 427, 

desde 09/06/1970.

Construída em 1915, a pedido de Gervásio Renault da Silveira, 

proprietário do Elixir de Nogueira, o Villino Silveira é composto 

por três pavimentos e caracterizado por sua verticalidade e  

assimetria. Formas orgânicas e suaves somam-se ao surpreendente 

jogo de volumes da fachada, criando uma obra espetacular que 

buscou materializar o espírito de uma nova época, mesclando a 

abstração de formas orgânicas e medievais ao imaginário inventivo 

de seu criador. 

21  SANTOS, P.F. Nota nº 13 do Processo nº 825-T-70. DPHAN/DET. Seção de História, 

Proposta de Tombamento da casa à Rua do Russel, 734, Rio de Janeiro, RJ, 1970, folha 5.
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Uma habitação cujo traço dominante é a verticalidade; 

a inspiração medieval é claramente visível nessa 

verdadeira torre que lembra as soluções adotadas 

em certas cidades italianas; o coroamento do terraço, 

coberto por um telhado sustentado por finos pilares 

de madeira geminados e assentados sobre suportes 

de pedra muito salientes, tem um ar de fortificação 

de opereta que não é fruto do acaso; as arcadas que 

contornam três lados do minúsculo pátio, como se fosse 

um pequeno claustro, a abundância de arcos, as colunas 

geminadas encimadas por capitéis, os vários ornatos em 

relevo, o volume saliente do segundo andar do edifício 

recuado, e vários outros detalhes, também contribuem 

para uma aproximação com a arquitetura da Idade Média. 

Por outro lado, as formas originais, estranhas e não 

raro irregulares, adotadas principalmente no traçado 

dos arcos, a fantasia total que reinou na justaposição 

e superposição de volumes, a abundância de grades e 

balcões de ferro forjado onde se destaca o jogo linear 

das diagonais e das volutas, pertencem ao espírito e ao 

vocabulário art nouveau.22  

O professor Paulo F. Santos, em parecer em seu processo de 

tombamento, considera a casa integrada ao acervo dos movimentos 

estilísticos do século XIX, entretanto, não a coloca diretamente 

filiada a nenhum movimento específico, situando a sua arquitetura 

para o Brasil em um mesmo patamar da arquitetura de Gaudí para 

a Espanha.

Para Yves Bruand a casa pode ser classificada como 

Art Nouveau, opinião de que sendo embora legítimo 

divergir não afeta a condição de a casa achar-se 

integrada no acêrvo dos múltiplos estilísticos que, como 

decorrência do Arts and Crafts de Morris, ocorrido do 3º 

quartel do século XIX, espoucaram de 1890 a 1914 em 

22 BRUAND, op.cit., p. 50-51.

04

05

Tombamento nacional do Villino Silveira

Proposta de tombamento do Villino Silveira por Lucio Costa
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diversos países sob designações diversas: Art Nouveau 

em Bruxelas e Paris; Sezession, em Viena; Jung Stile, na 

Alemanha; Escola de Glasgow, na Inglaterra; Liberty, 

na Itália; Arte Moderna, em Barcelona; Machine Style, 

nos E. Unidos -, movimentos que embora distintos em 

seus fundamentos e características formais, tiveram um 

denominador comum: o espírito da época, espírito 1900, 

que se costuma designar por Belle Époque. A casa da 

Praia do Russel, obra de Antonio Virzi, estilìsticamente 

não se filia diretamente, cremos nós, a nenhum dêsses 

movimentos, mas participa do espírito de renovação 

plástico-formal que lhes deu nascimento, exprimindo-se 

num tipo de arquitetura que se situa face à arquitetura 

no Brasil da época em condições semelhantes à obra 

de Gaudi para a Espanha, o que cria uma aproximação 

entre êste arquiteto, que a crítica moderna conduziu 

ao primeiro plano entre os albôres do movimento 

moderno, e o nosso arquiteto, ambos com uma força de 

originalidade e graça inventiva, que os colocam como 

valores isolados entre seus contemporâneos; com o 

que, ressalva-se desde já, não estamos pretendendo 

estabelecer um paralelo qualitativo entre as obras de 

um e de outro.23 

Com relação a organização espacial do Villino, é importante 

destacar a moderna e pouco convencional disposição dos cômodos, 

responsável por gerar um equilíbrio assimétrico no jogo de volumes 

das fachadas. A planta original do primeiro pavimento é composta 

por pórtico, hall, sala, sala de estudos, quarto, banheiro, despensa, 

23  SANTOS, op.cit., folha 4.

06

07

Entorno do Villino Silveira na década de 1920

Villino Silveira, foto de 2017
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uma escada central e outra helicoidal aos fundos para acesso à 

copa e cozinha; no segundo, de uso mais social, há a varanda, sala 

de jantar, sala de visita, sala de música, banheiro, copa, cozinha e 

mais um quarto; no terceiro, de uso íntimo, há cinco quartos e um 

banheiro, além da varanda e das passagens.24 

24 Atualmente o Villino Silveira encontra-se sem uso definido e acesso restrito, não 

sendo possível averiguar a situação atual do seu interior e identificar possíveis modificações.

No jogo volumétrico da fachada principal nota-se a presença de 

colunas geminadas, mísulas, capitéis e elementos de serralheria 

em forma de laçarotes e volutas. O portão de ferro fundido, 

executado por Pagani, é caracterizado por linhas orgânicas e 

geométricas que dão uma sensação de movimento e vitalidade. 

A maçaneta dourada em forma de serpente e a cabeça de lagarto 

presente na dobradiça do portão merecem destaque ao resgatar a 

característica medieval de retratar animais em seus ornamentos. 

Assim como Gaudí, que utilizou a forma desses animais em obras 

como a Sagrada Família e o Parque Güell, Virzi também soube 

valorizar esses elementos carregados de simbolismo.

O trabalho em ferro de Pagani no gradeamento dá vida as ideias 

de Virzi e colabora com a composição das fachadas.  Laçarotes, 

rosetas, arabescos, volutas e florões compõem a ornamentação 

das colunas, janelas e sacadas. Formas espirais e triangulares em 

estuque completam esse mosaico inusitado de formas tradicionais, 

gerando um resultado original e surpreendente. 

Quando inscrito nos Livros do Tombo em 1970, o Villino era 

propriedade particular de Philomena Bastos de Mesquita Telles 

e continuou sendo até a década de 1980, ao ser adquirido pelo 

Hotel Glória, que instalou ali o Café Glória, que funcionou por 

alguns anos no local. Posteriormente, de acordo com documento25  

encontrado no arquivo do IPHAN no Rio de Janeiro, datado de 

2009, a propriedade foi adquirida pelo Grupo EBX na compra do 

Hotel Glória.

25  Documento do Processo 01500.004747/2009-13 – 6ª SR – IPHAN, 2009.

08 Planta do Villino Silveira, elaborada pelos autores com base em plantas encontradas 

no arquivo do IPHAN-RJ e no Guia da Arquitetura Eclética do Rio de Janeiro.  

P- Pórtico; S – Sala; H – Hall. E – Estudos; Q – Quarto; D – Despensa; V – Varanda; SJ – Sala 

de Jantar; B – Banheiro; C – Copa e Cozinha; Q – Quarto.
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Atualmente o Villino Silveira encontra-se sem uso, estrangulado 

em meio a prédios de alto gabarito. Felizmente, o processo de 

tombamento iniciado em 1970 conseguiu evitar a perda deste 

patrimônio, mas as incertezas quanto ao seu futuro, tendo 

em vista o escândalo de corrupção que atingiu o Grupo EBX,  

atual proprietário do imóvel, permanecem. 

A noção que se tem hoje sobre patrimônio histórico é fruto 

das evoluções em seu conceito que ocorreram durante o 

século XX. Se a história é necessária para compreender uma  

época, a importância do patrimônio está em impedir que 

a identidade e memória deixemde existir material ou 

imaterialmente. Para Françoise Choay26, o termo patrimônio 

estava originalmente ligado às estruturas familiares, econômicas 

26 CHOAY, Françoise. A Alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade,  

2001. p. 11.

e jurídicas de uma sociedade, mas foi requalificado por outros 

adjetivos, como histórico e natural, transformando o conceito  

da palavra.

Preservando a identidade de áreas de interesse histórico-cultural, 

valorizam-se as características de períodos que determinam uma 

memória social e fornecem um sentimento de pertencimento. 

Todavia, a política de preservação do patrimônio histórico, 

especialmente no Brasil, ainda precisa de espaço em meio a tantos 

problemas sociais. Enquanto não houver uma forma de unir 

09 Portão em ferro fundido da fachada principal, foto de 2017. 

10 11Detalhe da maçaneta em forma de 

serpente, foto de 2017.

Detalhe da dobradiça em forma 

de lagarto, foto de 2017.
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12 13 14

15

Detalhe da serralheira de 

Pagani nas grades das janelas, 

foto de 2017.  

Detalhe dos ornamentos em 

estuque da fachada principal, 

foto de 2017.  

Detalhe dos ornamentos em estuque e 

da serralheria dos laçarotes e elementos 

geométricos da fachada, foto de 2017.  

Villino Silveira e seu entorno atual. 

desenvolvimento com integração social e respeito pela história, as 

ações atuais de preservação serão tão falhas quanto a conveniente 

cegueira política a respeito dos bens históricos.

Desse modo, acreditamos que lançar luz sobre o legado 

arquitetônico de Antonio Virzi, compreendendo sua importância 

como símbolo da travessia entre dois séculos, é o primeiro passo 

para garantir que suas obras remanescentes não voltem a ser 

vítimas da avidez do mercado imobiliário. 
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Helio Herbst

RESUMO

O presente artigo versa sobre os processos de afirmação do Movimento Moderno 

no Brasil e pretende investigar de que modo o uso da fotografia pode contribuir para 

a afirmação de conceitos nem sempre explicitados em textos. O objeto de estudo 

é o seminal livro-catálogo Brazil Builds, editado em 1943 por ocasião da realização 

de uma exposição homônima no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), e 

tem como suporte teórico as reflexões formuladas por Vilém Flusser em A filosofia 
da caixa-preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia (1985). Interessa-nos 

examinar de que modo o referido livro-catálogo incutiu um determinado modo de 

se pensar a arquitetura moderna brasileira, valendo-se da análise de uma pequena 

amostra de projetos implantados na cidade do Rio de Janeiro. Por essa seleção 

de imagens pretende-se equacionar a contribuição da publicação para suprimir o 

tempo da narrativa, valendo-se do encantamento emanado pela fotografia.

Palavras-chave: fotografia; identidade; arquitetura brasileira
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ABSTRACT

This article deals with the processes of affirmation of the Modern Movement in Brazil 

and intends to investigate how the use of photography can contribute to the affirmation 

of concepts not always explicit in texts. The object of study is the seminal catalog Brazil 
Builds, published on the occasion of an eponymous exhibition held in 1943 at the New 

York Museum of Modern Art (MoMA), and has as theoretical support the reflections 

formulated by Vilém Flusser in A filosofia da caixa-preta: ensaios para uma futura filosofia 
da fotografia (1985). We are more interested in examining how the aforementioned book-

catalog instilled a certain way of thinking about modern Brazilian architecture, using a 

small sample of projects implanted in the city of Rio de Janeiro. Through this selection of 

pictures, it is intended to equate the contribution of the publication to suppress the time 

of the narrative, using the enchantment emanated by the photography.

Keywords: photography; identity; Brazilian architecture

A MAGIA DAS IMAGENS: REPRESENTAÇÕES  

DO BRASIL EM BRAZIL BUILDS



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO83

REPRESENTAÇÕES DE UM PAÍS EM BRAZIL BUILDS

Entre 13 de janeiro e 28 de fevereiro de 1943, o Museu de Arte 

Moderna de Nova York (MoMA) abrigou a exposição Brazil Builds 

– architecture new and old 1652-1942. A mostra estruturou-se em 

dois blocos. O primeiro, voltado à produção colonial, selecionou 

um significativo número de obras em Minas Gerais, muitas  

delas assinadas por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.  

O segundo segmento, devotado a realizações modernas, reuniu  

um conjunto de obras numericamente equivalente, cerca de 

quarenta projetos, organizados por tipologias físico-funcionais e 

não por localização geográfica.

Apesar de abrangente, a exposição forneceu uma visão pouco 

afeita à diversidade das expressões regionais, sobretudo das 

regiões Centro-Oeste, Norte e Sul, difundido, com maior ênfase, 

realizações do sudeste brasileiro, ainda que o nordeste estivesse 

bem representado no módulo dedicado ao período colonial. 

Similar percepção caracteriza o segmento moderno, na medida em 

que foi concedida atenção especial aos preceitos arquitetônicos 

plasmados pelos irmãos Roberto, autores da emblemática sede da 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e, mais enfaticamente, por 

Oscar Niemeyer, autor do Conjunto da Pampulha e co-responsável 

pela concepção do não menos paradigmático Ministério da 

Educação e Saúde Pública (MESP).

George Everard Kidder-Smith1 e Philip Lippincott Goodwin2  

percorreram o Brasil com o intuito de selecionar e documentar a 

produção arquitetônica brasileira, valendo-se da recomendação e 

inventários elaborados por expoentes ligados ao recém-instituído 

Serviço Nacional de Patrimônio Histórico (SPHAN), notadamente 

Lucio Costa e Rodrigo Melo Franco de Andrade. A expedição, 

conforme exaustivo levantamento elaborado por Zilah Quezado 

Deckker (2001), em tese de doutoramento sobre a mostra, foi 

concebida com auxílio financeiro do Instituto Norte-Americano 

de Arquitetos (AIA) e firme propósito de documentar realizações 

modernas, condicionando-se a realização da exposição ao sucesso 

na obtenção de material fotográfico de qualidade. 

O apoio do Escritório de Assuntos Interamericanos (OIAA), 

intermediado por Nelson Rockefeller, presidente do MoMA, foi 

firmado após o término da expedição da dupla. Tal fato merece 

considerações adicionais, pois demarca a expansão das operações 

da Política da Boa Vizinhança, que incluía, muito além de custeio 

a realizações no campo cultural, a exemplo do suporte concedido 

1 O arquiteto George Everard Kidder-Smith (1913-1997) recebeu o título de Mestre 

em Artes pela Universidade de Princeton em 1938. No ano seguinte, iniciou atividades como 

fotógrafo de arquitetura, elaborando registros da Exposição Universal em New York. Por 

solicitação do MoMA, documentou a produção arquitetônica sueca, brasileira e italiana para 

as mostras Stockholm Builds (1941), Brazil Builds (1943) e Italy Builds (1950), pautando-se 

pelo contraponto entre arquitetura nova e antiga nas três ocasiões.

2 Chefe informal do Setor de Arquitetura durante a Segunda Grande Guerra, Philip 

Lippincott Goodwin (1885-1958) estudou na Yale University e na Columbia University. 

Em parceria com Edward Durell Stone (1902-1978), elaborou o projeto da sede definitiva 

do Museu de Arte Moderna de Nova York, inaugurada em 1939. Três anos depois, apesar 

de não fazer parte do membro curatorial do MoMA, percorreu o Brasil em companhia do 

fotógrafo George Everard Kidder-Smith (1913-1997), com o encargo de selecionar exemplos 

referenciais e redigir o catálogo da mostra Brazil Builds, inaugurada em 1943.
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a Carmen Miranda, Orson Welles e Walt Disney, a formalização 

de uma sólida aliança entre os países, incluindo-se interesses 

econômicos e decisiva influência para manter a ditadura  

estado-novista afastada de qualquer aproximação com os  

países do Eixo.

Uma vez superados alguns impasses operacionais para a realização 

da mostra, decorrentes do contingenciamento econômico daquele 

instante, deu-se início ao processo curatorial e à produção do 

respectivo livro-catálogo, sem distinção hierárquica entre ambas 

tarefas. Coube ao Comitê de Arquitetura, representado por Alice 

Carson e Philip Goodwin, selecionar as fotos. A Goodwin também 

recaiu a responsabilidade de elaborar todos os textos do livro-

catálogo. Ao designer Edward McKnith Kaufer, elaborar a capa 

do impresso. A Elizabeth Mock, a incumbência diagramar o miolo 

da publicação, cuja tiragem de 3.200 exemplares esgotou-se em 

cerca de cinco meses, fato a impulsionar três outras edições do 

livro-catálogo, a última delas em 1946.

A abordagem da publicação, a exemplo da mostra, estruturou-

se em dois blocos: o primeiro dedicado ao período colonial e 

o segundo voltado à apresentação de edificações modernas, 

ambos antecedidos por prefácio e textos introdutórios em edição 

bilíngue. Um mapa do Brasil, com indicação da localização geográfica 

das cidades mencionadas, antecede o sumário da publicação. 

Sua inclusão, malgrado uma certa imprecisão na delimitação 

dos estados da federação, denota o esforço para familiarizar o 

leitor, especialmente o norte-americano, com um país até então 

desconhecido. A primeira introdução desempenha tal função, 

estabelecendo paralelos e distinções entre regiões e capitais 

brasileiras com algumas cidades norte-americanas, especialmente 

em termos climáticos. Também destaca o processo de colonização 

do Brasil, mencionando aspectos relacionados ao uso da mão de obra  

escrava, ao advento da mineração em Minas Gerais e à  

transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. 

No transcorrer do texto, formula interlocuções entre atividade 

construtiva e os seus condicionantes históricos e geográficos, 

salientando os esforços do SPHAN para salvaguardar o 

patrimônio arquitetônico brasileiro. Por fim, Goodwin (1943, p. 

25) é taxativo ao vislumbrar, no campo arquitetônico, o previsível 

desfecho do ecletismo, em prol de uma atividade elaborada  

“de acordo com a vida atual e com a moderna técnica construtora”.

A seleção de projetos da primeira parte do livro-catálogo é 

antecedida por um texto que descreve um sobrevoo sobre o Brasil, 

inciado na amazônia e finalizado na baía da Guanabara, desde onde 

se veem “as linhas esguias dos edifícios altos em semicírculo sobre 

a orla marítima que se estende (…) às montanhas inclinadas”. Talvez 

seja plausível reconhecer um deliberado esforço para endossar o 

processo de ocupação do território brasileiro, considerando-se 

harmonioso o resultado alcançado em quatro séculos.

Neste primeiro segmento, dedicado à realizações antigas, o livro-

catálogo apresenta 38 obras, das quais nove no Rio de Janeiro, 

nove em Pernambuco, sete na Bahia, sete em Minas Gerais, 

três no Pará, uma no Espírito Santo, uma na Paraíba e outra no 

Rio Grande do Sul. Cumpre salientar a exaltação da arquitetura 

religiosa, sobretudo barroca, na subseção dedicada a Minas Gerais, 

revelando-se particularidades e recorrências estilísticas entre os 

conjuntos selecionados.
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O segundo bloco da publicação também se configura a partir de 

uma introdução caracterizada pelo didatismo de seus conteúdos. 

Goodwin pretende fornecer pistas sobre os processos de 

afirmação da modernidade no Brasil, tendo como parâmetros 

interlocuções com as proposições de Le Corbusier, especialmente 

entre os cariocas, e com os preceitos difundidos pelo racionalismo 

alemão e italiano, perceptível na Bahia e em São Paulo, em grande 

medida decorrente da ação direta de arquitetos imigrantes. 

São também problematizadas questões de ordem econômica, 

técnica e construtiva, equacionando-se aspectos relacionados a 

custos e entraves de naturezas diversas, advindas da deficiente 

infraestrutura e da incipiência do parque industrial brasileiro.

Apesar de todas as dificuldades, Goodwin sublinha a capacidade 

dos brasileiros para imprimir um caráter autóctone ao Movimento 

Moderno, valendo-se de novas tecnologias (concreto armado) e 

do uso de sistemas de proteção solar, apresentados com fartura 

de imagens e minuciosas descrições textuais. O autor também 

sublinha a existência de entraves de difícil solução nos campos 

do planejamento urbano e da habitação popular, posicionando-

se a favor da remoção de cortiços e favelas. Por fim, alerta para 

o academicismo vigente nas escolas de arquitetura brasileiras 

e para uma certa ambivalência das elites dirigentes, por vezes 

deslumbradas com o ecletismo neo-colonial.

A apresentação dos projetos no segundo bloco do livro-catálogo 

não obedece a uma organização geográfica, adotando-se como 

critério o agrupamento de propostas de mesmo programa físico-

funcional. Um mapa ilustrativo da cidade do Rio de Janeiro fornece 

a localização aproximada de uma parte numericamente pequena, 

mas expressiva, dos exemplos selecionados. Além da ABI e do 

MESP, o diagrama inclui projetos assinados por Attílio Correa 

Lima (Estação de Hidroaviões e Terminal de Barcas), Firmino 

Saldanha (edifício Jaraú), irmãos Roberto (Hangar n. 1 e Instituto 

dos Industriários), Oscar Niemeyer (residência Cavalcanti, casa 

do arquiteto e Obra do Berço) e dois edifícios residenciais, sem 

atribuição de autoria, na Glória e no Flamengo. 

A descrição dos projetos se inicia com rápida menção de duas 

edificações em concreto armado, seguidas do MESP e a ABI, 

apresentados em pormenores. A relação de obras prossegue 

com o Instituto dos Industriários, no Rio, acompanhado de cinco 

proposições residenciais multifamiliares, três delas no Rio e duas 

em São Paulo. Curiosamente a publicação inscreve apenas uma 

realização no campo da habitação de interesse social, implantada 

no bairro carioca do Realengo, e exibe logo a seguir um hotel de 

luxo em Ouro Preto.

Na sequência são apresentadas proposições no campo da saúde e 

da educação, com destaque para as escolas técnicas, edifícios de 

sistemas de transporte, incluindo-se a Estação de Hidroaviões, e 

realizações diversas. Segue-se uma extensa relação de projetos 

residenciais unifamiliares e edifícios de uso recreativo, ultimado 

pelo emblemático Pavilhão Brasileiro proposto para a Feira 

Mundial de Nova York. Não seria incorreto afirmar que o segundo 

bloco da publicação tem como balizas algumas proposições dos 

irmãos Roberto e, mais enfaticamente, algumas realizações de 

Oscar Niemeyer, a exemplo do Conjunto da Pampulha e do MESP, 

elaborado em parceria com Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, 

Ernani Vasconcellos, Jorge Machado Moreira e Lucio Costa. 
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O projeto museográfico de Brazil Builds, concebido por Alice 

Carson, ocupou a galeria contígua ao saguão de acesso do 

edifício, sendo o espaço expositivo subdividido entre dois setores, 

o primeiro correspondente ao agrupamento de realizações 

antigas e o segundo deles dedicado a apresentar as proposições 

modernas. Um grande painel de suporte para projeção contínua 

de 48 diapositivos coloridos, estrategicamente voltado para o 

saguão principal do museu, estabelecia a separação entre os 

fluxos de entrada e saída da mostra. Com base no levantamento 

de Deckker (2001, pp. 127-134), pode-se afirmar que 59.633 

visitantes, registrados entre janeiro e fevereiro de 1943, entraram 

em contato com os conteúdos expostos na mostra, ainda que em 

um rápido golpe de vista.

Também parece ser procedente inferir, com base no exposto, 

que Carson recorreu a uma peculiar estratégia para a exibição 

dos trabalhos, valorizando o posicionamento das fotografias 

e maquetes. A disposição e o modo de execução das divisórias 

internas também merecem considerações adicionais, na medida 

que sugerem solidez e sensação de permanência ao conjunto. Para 

garantir uma maior extensão de paredes, as áreas expositivas foram 

divididas em ambientes interligados, criando-se um calculado jogo 

de avanços e recuos para valorizar determinados enquadramentos. 

Por fim, a inserção de vasos de plantas e a reprodução de elementos 

construtivos em escala adequada para manipulação tinham 

como intuito aproximar o visitante de questões não assimiladas 

previamente. Ou seja: tinha como pressuposto educá-lo, sem com 

isso menosprezar o seu entendimento do mundo.

Entre 1943 e 1945, Brazil Builds foi remontada em versão 

completa em 17 diferentes instituições canadenses, mexicanas 

e norte-americanas. O slide show foi disponibilizado de modo 

autônomo em mais de uma dezena de localidades, entre 1943 e 

1952. Uma versão resumida da mostra percorreu, entre 1944 e 

1946, outras 18 cidades norte-americanas. No Brasil, uma outra 

versão foi inaugurada em novembro de 1943 no MESP, com 

projeto museográfico assinado por Oscar Niemeyer. Em 1944, 

foi remontada na Galeria Prestes Maia, em São Paulo, onde 

alcançou a expressiva marca de 66.388 visitantes. Depois disso, 

itinerou por algumas capitais e centros regionais, despertando o  

mesmo entusiasmo.

O êxito da exposição contribuiu para despertar a atenção da 

crítica para a arquitetura brasileira. Mário de Andrade (apud 

Herbst, 2011, p. 57), em artigo escrito em 1943, acredita que a 

exposição regenerou a autoconfiança dos brasileiros, diminuindo 

“o desastroso complexo de inferioridade de mestiços que nos 

prejudica tanto”. Diversos estudiosos da arquitetura, dentre os 

quais Henrique Mindlin (1956), consideram Brazil Builds o primeiro 

manual sobre a produção moderna brasileira, sendo a mostra um 

salto decisivo na afirmação da arquitetura moderna brasileira para 

os próprios brasileiros. Na avaliação de Carlos Lemos (1979, p. 

143), Brazil Builds caracterizou a cidade do Rio de Janeiro como o 

pólo irradiador de uma corrente e de um nova maneira de encarar 

a arquitetura moderna.3

3  Entre outros estudos que abordam a contribuição de Brazil Builds para a 

construção da historiografia da arquitetura moderna brasileira, sugere-se a leitura de 

MARTINS (1987) e SEGAWA (1998)
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No cenário internacional, contribuiu, direta ou indiretamente, 

para a elaboração de dossiês especiais sobre a produção brasileira 

nas revistas Casabella (Itália, 1954), L’Architecture d’Aujourd’hui 

(França, 1947, 1952, 1960), The Architectural Forum (Estados 

Unidos, 1947) e The Architectural Review (Inglaterra, 1944, 1950, 

1954). O mesmo pode ser dito em relação a inserção de exemplos 

brasileiros nos manuais de Bruno Zevi (1950), Siegfried Giedion 

(1954), Henry Russel Hitchcock (1955), Nikolaus Pevsner 

(1957) e Leonardo Benevolo (1960).4 Em comum entre autores 

e publicações, observa-se o reconhecimento da contribuição 

brasileira ao quadro internacional, ainda que tenha sido difundida 

uma imagem pontual dessa produção, muitas vezes circunscrita a 

alguns representantes da então Capital Federal.

Entretanto, o tom eufórico das resenhas não é unânime, conforme 

aponta Luis Saia em resenha publicada em 1944. Em suas palavras, 

A quantidade enorme de construções em São Paulo 

devia (sic) justificar uma percentagem maior de peças 

modernas (…), o que infelizmente não se verifica. (…) É 

lamentável que arquitetos tão magnificamente bem 

orientados como Philip L. Goodwin e G. E. Kidder Smith 

tenham incluído no arrolamento que aqui fizeram certos 

edifícios de arquitetura positivamente duvidosa. (…) 

Há ausências a lamentar: os referidos arquitetos não 

tomaram conhecimento das experiências interessantes 

de arquitetura residencial (…) feitas pelo arquiteto 

4 Para mais informações sobre o processo de difusão da arquitetura brasileira 

em publicações especializadas estrangeiras sugere-se a leitura de CAPPELLO (2005) e  

TINEM (2010).

Artigas. Em todo o caso, contrabalançando os senões 

dessa ordem, devemos nos regozijar com a exclusão de 

certos edifícios centrais – tipos inadvertidamente como 

modernos, em que os problemas reais de arquitetura 

estão mascarados pela riqueza luxuosa do revestimento5.  

Mazelas à parte, Brazil Builds sugeriu a construção de um imaginário 

sobre a arquitetura brasileira calcada em exemplos visitados pela 

dupla de arquitetos norte-americanos. Parece evidente, em função 

da assessoria prestada por intelectuais ligados ao IPHAN, que a 

escolha de obras para a exposição e para o livro-catálogo tenha 

recaído sobre aquelas de pedra e cal, no jargão do Patrimônio, e de 

concreto e vidro, sendo as primeiras consideradas representativas 

das nossas raízes e as últimas indicativas de uma peculiar maneira 

de se interpretar a modernidade.

APORTES DE VILÉM FLUSSER

Conforme menção anterior, o presente artigo pretende equacionar 

de que modo a fotografia contribuiu para a afirmação de valores 
e conceitos nem sempre explicitados nos textos. Para ser mais 
preciso, a proposição de uma comunicação sobre os processos de 

construção do imaginário na arquitetura brasileira, observados a 

partir das lentes de Kidder-Smith em Brazil Builds (1943), não seria 
possível sem o aporte teórico formulado por Vilém Flusser em  

A filosofia da caixa-preta: ensaios para uma futura filosofia da 

fotografia (1985).

5 SAIA, Luís. Brazil Builds. Risco, São Carlos, n.18-19, 2014, p. 186. Artigo  

originalmente publicado em O Estado de São Paulo, 17 de março de 1944.
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Segundo Flusser (1985), textos são potentes instrumentos para 

explicar imagens. Quando do surgimento da escrita linear, há 

cerca de quatro mil anos, foram capazes de substituir os registros 

imagéticos tradicionais, dando início ao que se convencionou 

denominar história. Imagens, por sua vez, são definidas como 

códigos que traduzem eventos ou processo em cenas, a fim de 

imputar aos textos um caráter mágico, ainda que nelas subsistam 

apenas duas das quatro dimensões espaço-temporais.

Com o advento e consequente triunfo da fotografia e de outras 

formas de imagens técnicas, o homem perdeu a capacidade de 

recodificar as imagens em conceitos, tornando-se refém de 

alucinações. Nesse processo, instituiu-se, na avaliação do filósofo, 

o que se convencionou denominar pós-história. Nela, a dialética 

relação entre imaginação e conceituação, presentes em textos e 

imagens, são reforçadas e negadas, de tal modo que as imagens, 

simbólicas por excelência, tornaram-se cada vez mais conceituais 

e os textos, conceituais em sua essência, adquiriram um teor cada 

vez mais imaginativo.

Em suas palavras,

O caráter aparentemente não-simbólico, objetivo, das 

imagens técnicas faz com que seu observador as olhe 

como se fossem janelas e não imagens. O observador 

confia nas imagens técnicas tanto quanto confia em 

seus próprios olhos. Quando critica as imagens técnicas 

(se é que as critica), não o faz enquanto imagens, mas 

enquanto visões do mundo. Essa atitude do observador 

face às imagens técnicas caracteriza a situação atual, 

onde tais imagens se preparam para eliminar textos. 

Algo que apresenta consequências altamente perigosas. 

(Flusser, 1985, p. 10)

Flusser (1985, p. 11) adverte que a objetividade das imagens 

técnicas é ilusória. Com efeito, são símbolos extremamente 

abstratos. O que se vê ao contemplar as imagens técnicas não 

é uma reprodução do mundo, mas tão somente conceitos a ele 

relativos. Deste modo, as imagens técnicas têm como função 

emancipar a sociedade da necessidade de pensar conceitualmente, 

substituindo-se a consciência histórica por uma “consciência 

mágica de segunda ordem”.

O filósofo atrela a sua concepção de pós-história à teoria das 

mídias e à história da escrita. Mas ao contrário de outros teóricos 

conservadores, conforme observa Márcio Seligmann-Silva (2013), 

Flusser não estabelece um vínculo entre a crise da razão e a pós-

história, apesar de considerar esta última o resultado do fim da 

era da escrita alfabética. Nesse raciocínio, a fotografia não deve 

ser vista como testemunho da história, mas como elemento de  

sua superação. 

Em uma circunstância hipoteticamente promissora, na avaliação de 

Flusser, as imagens técnicas poderiam ser capazes de estabelecer 

um código geral para reunificar a cultura, evidenciando a magia 

escondida nos textos científicos, excessivamente herméticos. Mas, 

ao contrário do que se poderia esperar, a revolução das imagens 

técnicas tomou um rumo diferente, falseando o conhecimento 

científico sem tornar visível a magia subliminar, própria das 

imagens tradicionais. Assim, em vez de reunificar a cultura, as 

imagens técnicas contribuíram para enfraquecer o conhecimento.
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Seria esse o caso do livro-catálogo Brazil Builds?

Não me arrisco a responder tal indagação. Mas levando-se em 

conta as advertências lançadas pelo filósofo, talvez seja pertinente 

questionar a ênfase concedida à fotografia para a realização da 

mostra e do livro-catálogo, na medida em que a seleção de projetos 

esteve condicionada à produção de uma quantidade mínima de 

imagens com qualidade para exibição6. Em outras palavras, parece 

ter ocorrido uma inversão de valores, na qual a imagem tornou-

se mais importante que os próprios referentes – nesse caso, os 

próprios projetos, especialmente se colocarmos em xeque algumas 

das escolhas da curadoria7.

Vale ressaltar que as fotografias de Kidder-Smith foram 

produzidas por aparelhos dotados de uma programação ou pré-

inscrição. Assim, cada imagem pode ser vista como a realização 

de algumas potencialidades previamente inscritas no aparelho. 

O fotógrafo, nesse raciocínio, manipula o aparelho a fim de testar 

suas possibilidades, ainda que não consiga esgotá-las. O aparelho 

fotográfico é, portanto, um brinquedo complexo, que jamais pode 

ser desvendado. Melhor ainda, é uma caixa-preta que simula 

o pensamento humano, desvalorizando o objeto fotografado e 

valorizando a informação, neste caso um símbolo prenunciado.

6 De acordo com Deckker (2001, pp. 127-134), Kidder-Smith realizou mais de 

900 registros em preto-e-branco e em cores durante a sua permanência no Brasil. Deste 

total, acrescido de mais 200 fotografias cedidas pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e  

pelo SPHAN, foram selecionadas 300 imagens para a exposição e cerca de 250 para  

o livro-catálogo.

7 Nesse sentido, vale mencionar a inclusão de um expressivo número de realizações 

sem autoria definida, deliberadamente aderentes a processos especulativos, em termos 

imobiliários.

Flusser (1985, p. 24) pontua que, esquematicamente, o fotografo 

pretende a) codificar, em forma de imagens, os conceitos que tem 

na memória; b) servir-se do aparelho para tanto; c) fazer com que 

tais imagens sirvam de modelos para outros homens; d) fixar tais 

imagens para sempre. Em contrapartida, a intenção programada 

no aparelho é a de realizar o seu programa, isto é, programar a 

sociedade para um determinado modo de comportamento, visando 

a obtenção de resultados necessariamente calculados.

O estabelecimento de paralelos entre as proposições enunciadas 

pelo filósofo e os propósitos da presente investigação não 

poderia ser mais imediato. Apontam, inequivocamente, para 

a apresentação, para o público norte-americano, de um modo 

alternativo de se fazer arquitetura e, desde o ponto de vista do 

aparelho, para a capacidade de modelar a reação de seus fruidores, 

por meio do encantamento das imagens técnicas. Consciente de 

sua tarefa, Kidder-Smith percorreu o Brasil munido de três tipos 

de aparelhos: trouxe uma Zeiss Contax, apropriada para registros 

em pequeno formato, conhecido como 35mm, uma Graflex série D, 

apropriada para o médio formato, uma Zeiss Juwel A, apropriada 

para o grande formato. 

Com a câmera Zeiss Contax foram produzidos, em Kodakrome, 

cerca de 250 diapositivos, dos quais 48 foram utilizados no slide 

show, além de quatro registros impressos no livro-catálogo.  

Com a câmera Graflex foram produzidas películas em tamanho 

similar às impressões do livro-catálogo. Por esse motivo, na 

avaliação de Paulo Burgo (2015, p. 61), em tese de doutoramento 

sobre o uso da imagem fotográfica em Brazil Builds, a utilização 
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deste equipamento mostrou-se bastante apropriada, garantindo  

a qualidade pretendida para a publicação. 

Apesar das vantagens inerentes ao médio formato, Kidder-Smith 

recorreu com maior frequência aos resultados do grande formato 

obtidos com a câmera Zeiss Juwel A, ainda que o equipamento 

demandasse procedimentos adicionais para a produção de imagens, 

entre os quais a instalação de tripé e ajustes para correção de 

perspectiva. Eduardo Costa (2009, pp. 180-183), em dissertação 

de mestrado sobre a construção de uma visualidade em Brazil 

Builds, considera ser a escolha do grande formato essencial à 

constituição de uma narrativa moderna para a fotografia, tornando 

este tipo de equipamento um elemento-chave para a organização 

da leitura empreendida.

Em artigo publicado na revista Architectural Forum,  

sugestivamente intitulado How to photograph architecture,  

Kidder-Smith condiciona a obtenção de um registro de qualidade 

a um planejamento feito no próprio espaço arquitetônico, sendo 

desejável a realização de tomadas sequenciais. Além disso, 

considera essencial procurar a fotografia no assunto e não a 

fotografia do assunto. Em outras palavras, buscar a fotografia 

no edifício e não a fotografia do edifício. O que equivale a dizer 

que a quantidade de cliques não necessariamente produz um 

resultado de qualidade, ainda que se conheça bem o aparelho e 

as potencialidades previstas em seu programa, entre as quais 

se inscrevem a velocidade de exposição e a abertura das lentes, 

minuciosamente descritas pelo fotógrafo.

Retomando-se as aproximações com Flusser, pode-se inferir que 

não se pode subestimar a capacidade de articulação de ambos 

oponentes: fotógrafo e aparelho. A fotografia é uma mensagem 

que articula ambas intenções codificadoras. A crítica fotográfica, 

por sua vez, deve revelar essa ambiguidade do código. Se isso 

não acontecer, na avaliação do filósofo (1985, p. 25), a intenção 

do aparelho prevalece sobre a intenção humana, ainda que 

tenhamos dificuldade para reconhecer nossas limitações diante 

da superioridade da máquina.

Ainda segundo Flusser, a consagração da fotografia colaborou para 

a construção de meios de distribuição gigantescos e sofisticados. 

Tais instrumentos têm por finalidade disseminar informação 

por milhares de canais e o seu funcionamento condiciona-se à 

submissão do aparelho fotográfico e do próprio fotógrafo, que 

passa a trabalhar para a transcodificação da fotografia nos meios 

de distribuição. Ao disparar um clique, atende aos anseios de uma 

determinada publicação científica, jornal ou exposição artística.

Por esse viés interpretativo, pode-se inferir que a produção de 

qualquer registro fotográfico profissional corresponde a um 

programa pré-designado. Nesse processo, o fotógrafo acredita 

empregar um determinado veículo como meio, dominando-o, 

enquanto o aparelho crê utilizar o fotógrafo em função de seu 

programa. Do ponto de vista da mídia, quando a fotografia 

recodifica textos em imagens, incita a programação mágica dos seus 

receptores. O fotógrafo profissional é consciente que a aceitação 

do seu trabalho condiciona-se aos pressupostos estabelecidos 

pelo programa.

Flusser sublinha que a inserção de uma fotografia em uma 

publicação não estabelece relações históricas de causa e efeito, 
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mas relações mágicas do eterno retorno. Assim, a informação 

textual é assimilada em função da fotografia. Não é o texto que 

explica a fotografia: o texto apenas reitera o significado expresso 

na foto. Tal inversão da relação texto-imagem caracteriza, no 

entender do autor, o fim de todo historicismo, o fim de toda a 

busca por explicações. O ocaso de um ciclo caracterizado por 

conceitos, no qual as imagens eram subservientes e podiam ser 

dispensadas, em prol do advento de uma nova etapa, marcada pela 

subserviência dos textos perante as imagens.

Pela interpretação historiográfica recorrente, Brazil Builds 

sedimentou a construção de uma narrativa comprometida pelo viés 

associativo entre tradição e um modo de ser moderno, expresso 

pelos avanços no uso do concreto armado e pelo emprego de 

elementos de adequação climática. Mas a se considerar os aportes 

formulados por Vilém Flusser, talvez se possa considerar o livro-

catálogo a antevisão do começo e do fim desta mesma narrativa, 

fazendo valer um desejo de suspensão de uma cronologia em prol 

de um encantamento visual que se sobrepõe a qualquer tentativa 

de aproximação com a realidade.

Se essas proposições encontrarem alguma validade, a publicação 

pode ser vista como a descrição de um país mais coerente do 

que aquele que apreendemos com os nossos frágeis sentidos. 

Provavelmente mais impregnado de sentido do que aquele que 

tentamos decifrar em conceitos, num mundo tão exaurido de 

buscas pela verdade. Brazil Builds seria assim o prenúncio e a  

síntese de uma consciência pós-histórica, na medida em que 

concede às imagens técnicas a capacidade de suprimir o tempo, 

prolongando indefinidamente o presente.

Márcio Seligmann-Silva (2013) corrobora o exposto, apontando 

que no artigo We shall survive in the memory of others (1991), Flusser 

sentencia que a fotografia não é um testemunho da história, mas 

o instrumento de sua superação. Com efeito, um registro capaz de 

falsear uma consciência histórica, colocando-se acima do tempo. 

Um tempo paralisado, condensado no agora. Por esse viés, Brazil 

Builds seria um álbum de ficção científica, uma profecia capaz de 

proporcionar um encantamento contínuo, desvelando um país 

aparentemente sem conflitos e sempre pleno de esperanças.

RIO DE JANEIRO, A CONSTRUÇÃO DE UMA SÍNTESE

O enorme avião prateado atravessa velozmente o rio 

Amazonas. Quilômetros e quilômetros de agua sinuosa 

serpeando pântanos e contornando ilhas, a perder de 

vista. Prossegue depois através de tufos de nuvens, por 

sobre terras desertas, virgens do passo humano, apenas 

pontilhadas de colinas verdes. De repente, a cidade de 

Belo Horizonte, ao lado de um lago em forma de polvo. 

A terra parece povoar-se, de novo. Uma hora mais e 

uma confusão de picos enche o horizonte, deixando 

ver, muito longe ainda, pequenina, Petrópolis como 

perdida nas elevações rochosas. O aparelho pica sobre a 

maravilhosa baia de Guanabara, que dá ao Rio de Janeiro 

o melhor porto do mundo, superior mesmo aos de Nova 

York e a São Francisco. Veem-se as linhas esguias dos 

edifícios altos em semicírculo sobre a orla marinha que se 

estende, depois de quebrar-se de encontro as montanhas 

inclinadas. Sobre o dorso delas, a selva, grimpando pela 
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rocha, desabotoa-se em árvores numa densa faixa verde.  

(Goodwin, 1943, p. 17)

O terceiro tópico deste artigo, voltado ao exame dos conteúdos 

sugestionados pelas lentes de Kidder-Smith, não poderia deixar 

de transcrever o parágrafo de abertura da primeira introdução 

do livro-catálogo. Nele se inscrevem o fascínio exercido pelo 

gigantismo de um país inexplorado e a exaltação do processo de 

ocupação do território. O mesmo tom, conciliador e profético, 

parece caracterizar o sub-item dedicado ao Rio de Janeiro. Nele 

se enuncia:

A beleza original do Rio de Janeiro parece ter sido muito 

pouco prejudicada durante quatro séculos de atividade 

construtora. Sempre que o homem erigiu uma cidade, 

ainda que por acaso ou descuidadosamente sob o 

ponto de vista do urbanismo moderno, tem procurado 

realçar o esplendor natural da mesma. Este fenômeno 

milagroso [é] a causa também da existência dos trechos 

mais interessantes da cidade de São Francisco da 

Califórnia. Na praia de Copacabana, preferida tanto 

pelos turistas como pelos cariocas, as ondas do mar 

vêm morrer ruidosas numa curva pronunciada de areia 

ofuscantemente branca, emoldurada de um passeio 

de pequenos mosaicos pretos e brancos armados 

em serpentina. Os bordos dessa grande elipse estão 

pontilhados das verticais regularmente espaçados 

dos grandes prédios modernos de hotéis e casas de 

apartamentos. Ao pôr do sol, suas sombras projetam-se 

longamente pelo mar adentro. (Goodwin, 1943, p. 26)

Levando-se em consideração os conteúdos lançados pelos extratos 

textuais e, até mais enfaticamente, pelas imagens do livro-catálogo, 

pode-se inferir que a fotografia contribuiu decisivamente para 

a construção de um ideário harmonioso e idílico, muito além de 

exibir as qualidades plásticas e os aspectos técnicos dos projetos 

arquitetônicos. O sequenciamento dos registros deve também  

ser visto como um instrumento de adesão e coerência aos 

conteúdos. A quantidade e o tamanho das fotografias, no mesmo 

sentido, parecem prenunciar os variados graus de importância de 

cada projeto dentro da narrativa proposta.

Assim, dentro das limitações impostas pela formatação do presente 

artigo, pretendo estabelecer interlocuções entre seis registros 

selecionados. Os dois primeiros, anteriormente enunciados, 

evocam a exuberância da paisagem da cidade do Rio de Janeiro. 

O quatro restantes, organizados em dois blocos, destacam 

realizações arquitetônicas exemplares.

01 Paisagem do Rio de Janeiro. Autoria desconhecida, segundo COSTA  

(2009, p. 252).
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A seleção dessas seis fotografias não é casual, na medida em que 

pretende apresentar questões não necessariamente inéditas, 

mas possivelmente diversas dos estudos existentes sobre o 

mesmo objeto. Não tem a menor intenção de esgotar o assunto 

e nem tampouco visa questionar as reflexões lançadas por 

Deckker (2001), Costa (2009) e Burgo (2015), reconhecendo-se a 

pertinência dessas problematizações. Este breve ensaio pretende 

tão apenas discutir duas questões: a primeira delas – lançada 

no tópico anterior – diz respeito ao declínio da capacidade de 

significação dos textos diante da magia exercida pelas imagens 

	

	

02

03 04

05 06

 Orla da Praia de Copacabana com a Pedra do Leme ao fundo, vista desde o Hotel 

Copacabana Palace. 

MESP (fachada sul) ABI  fachada noroeste) 

Obra do Berço (fachada oeste) Estação de Hidroaviões (fachada 

norte)
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técnicas; a segunda delas, a ser equacionada no presente tópico, 

inscreve-se na análise dos conteúdos evocados pelas fotografias 

selecionadas dentro de um universo de 245 imagens impressas em 

Brazil Builds. 

As duas primeiras imagens reproduzidas neste artigo ocupam o 

espaço aproximado de meia página do livro catálogo, em números 

exatos 9.6 x 20 cm e 13.7 x 18 cm, respectivamente. A primeira 

delas pode ser interpretada como uma sugestão poética, na 

medida em que céu e terra, envoltos em densa bruma, descortinam 

fragmentos da cidade. O céu ocupa uma generosa porção do 

enquadramento. As construções surgem esparsas na penumbra 

e confundem-se entre manchas da densa mata que recobre as 

montanhas. Seus contornos dialogam com as pesadas nuvens que, 

salvo engano, constituem a verdadeira motivação do registro tomado  

na Vista Chinesa.

A segunda delas enuncia mais enfaticamente os embates entre 

natureza e civilização, podendo ser considerada um manifesto em 

prol da intervenção humana sobre a paisagem, que comparece 

diretamente em uma estreita faixa do enquadramento. O oceano 

domina a cena e sobre a densa espuma branca de suas ondas são 

projetadas as sombras dos arranha-céus que emolduram a praia  

de Copacabana, vista desde um terraço do Hotel Copacabana 

Palace. As sombras, em ambos os exemplos, conferem as  

diferentes significações: no primeiro exemplo, a cidade 

mergulhada na misteriosa bruma; no segundo, a consagração do  

trabalho humano.

Os quatro exemplos restantes mostram em página inteira 

(21.7x28.1 cm) aspectos de edificações incluídas com destaque na 

publicação: MESP, ABI, Obra do Berço e Estação de Hidroaviões. 

Para ser mais preciso, fotografias que transmitem algo além das 

características plásticas e técnicas dos projetos arquitetônicos, 

tornando visíveis conteúdos não necessariamente perceptíveis ao 

primeiro olhar. Tal processo de abstração decorre do necessário 

descolamento entre a materialidade do objeto arquitetônico e a 

sua transposição para as lentes do aparelho fotográfico.

As figuras 03 e 04 apresentam o MESP e a ABI desde ângulos 

semelhantes. Em ambos os casos, apenas o topo de ambos edifícios 

são recortados na parte superior do enquadramento. A tomada 

da cena não deixa dúvidas sobre o protagonismo assumido pelas 

edificações em relação ao entorno construído. Tal distinção 

hierárquica se apresenta mais explicitamente na fotografia da 

ABI, na medida em que a inclusão de um prédio em um plano 

mais próximo do observador apenas demarca a massa edificada 

da quadra. As edificações ao fundo, por sua vez, estabelecem o 

necessário contraponto entre a racionalidade proposta pelos 

irmãos Roberto e o volteio predominante na volumetria das 

demais construções lindeiras, entre as quais a Biblioteca Nacional.

Cabe sublinhar que tal diferenciação de tratamento entre os 

conteúdos expostos se apresenta mais enfaticamente na fotografia 

da fachada sul do MESP, posto que o entorno é solenemente 

ignorado pelo registro: até mesmo a massa de vegetação que ocupa 

o primeiro plano da imagem é imersa em sombras, tornando-a 

desimportante dentro da composição.

O mesmo se pode dizer sobre a inclusão de um pedestre e de 

um poste de iluminação no primeiro plano da fotografia da ABI, 

ambos indistintos e deliberadamente ocultados pela sombra que 
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se projeta por detrás do observador da cena. Talvez se possa dizer 

que tal ausência seja capaz de suscitar interesse pelo que se ilumina 

diante dos nossos olhos, assim como parece ser plausível inferir 

que na materialidade das fachadas, em um caso cuidadosamente 

desenhada para defender-se do sol, e em outro deliberadamente 

trabalhada para exaltar a leveza e a transparência do vidro, reside 

o interesse do fotógrafo.

As figuras 05 e 06 apresentam a Obra do Berço e a Estação de 

Hidroaviões em ângulos de visão assemelhados. As fachadas das 

edificações em sentido oblíquo sugestionam um direcionamento 

de apreciação da fotografia da direita para a esquerda, o que de 

certo modo subverte o sentido mais corrente de leitura evocado 

pelos experimentos gestaltianos, do canto superior esquerdo para 

o canto inferior direito. A reduzida extensão da fachada da Obra 

do Berço permitiu a inclusão de uma edificação no primeiro plano 

da composição. Mas nem por isso a obra de Niemeyer deixou de 

ocupar o protagonismo da cena, graças ao hábil enquadramento de 

Kidder-Smith que valoriza a plasticidade e as nuances dos cinzas 

nas dobras de suas empenas laterais.

A inserção de uma escada em caracol, na porção direita da 

fachada da Estação de Hidroaviões, parece desempenhar uma 

função diferente em relação aos recortes da fachada do sobrado 

lindeiro à Obra do Berço, na medida em que demarca a inserção 

de um elemento sinuoso que se contrapõe à ortogonalidade dos 

planos da fachada do terminal de passageiros. Mas ainda assim, 

talvez se possa reconhecer nos recortes do sobrado eclético um 

elemento capaz de acentuar a composição volumétrica do abrigo 

de menores. A presença da vegetação, em ambas imagens, exerce 

esse mesmo papel, ainda que o porte do arbusto, aparentemente 

um Yucca-Elefante, estabeleça uma relação de contraste, em 

equilíbrio dinâmico, com a escada em caracol.

Em ambos os projetos são valorizados os elementos de proteção 

solar que, diga-se de passagem, constituem o impulso inicial para 

a realização da mostra e do livro-catálogo, segundo testemunho 

textual de Goodwin (1943, p. 85). No caso da Obra do Berço, 

são valorizadas as linhas verticais dos brises; na Estação de 

Hidroaviões, o registro explora a textura das réguas de madeira 

que recobrem as aberturas do piso superior. 

Por fim, a presença da figura humana merece considerações 

adicionais, porquanto transmite uma ideia subjacente aos 

conteúdos expressos pelos conjuntos arquitetônicos: diante do 

sobrado eclético, dois adultos de diferentes os extratos sociais 

estabelecem contato, assim como por vezes são entabulados 

diálogos entre construções de expressões aparentemente 

inconciliáveis; diante do terminal de passageiros, quatro jovens 

descortinam a paisagem que não se apresenta no recorte, mas que 

se anuncia para aquele seleto grupo de testemunhas. Talvez o que 

não se mostra, em ambas as fotografias, alimenta um espírito de 

confiança, impresso em um instante eternamente congelado.

PARA NÃO CONCLUIR

Ainda que não se possa concluir um raciocínio não esgotado, 

cumpre salientar que o exame de um pequeno conjunto de 

fotografias incluídas no livro-catálogo colocou em evidência 
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duas questões principais. A primeira diz respeito aos aportes 

formulados por Vilém Flusser, especialmente no que se refere 

à suspensão do tempo no registro fotográfico. A segunda se 

inscreve na possibilidade de evocação de significados mágicos 

não necessariamente intuídos pelo fotógrafo, mas de algum 

modo conhecidos pela caixa-preta. Em ambas as questões, a 

afirmação de uma epistemologia amparada por imagens técnicas, 

com consequente emancipação do pensamento conceitual e 

substituição de uma consciência histórica por uma consciência 

mágica de segunda ordem, pós-histórica em sua essência.

Beatriz Colomina, em estudo sobre o uso da imagem na obra de Le 

Corbusier, (2015, p. 14) adverte que a fotografia de arquitetura 

não deve ser vista como um reflexo ou como um espelho do que se 

apreende na realidade, mas necessariamente o que se pretende 

construir no espaço de uma página. Nesse sentido, Brazil Builds 

parece ter sido um eficiente instrumento para consagrar uma 

narrativa idílica e aparentemente sem contradições, transmitindo 

confiança e esperança nas transformações defendidas pela 

modernidade – ainda que se reconheça profundas distinções entre 

o que se prometeu e o que efetivamente se conquistou.
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Luiz Paulo Leal de Oliveira

RESUMO

O local onde hoje funciona o Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da 

Silveira acompanhou as transformações nos conceitos relativos aos tratamentos 

psiquiátricos ao longo do século XX e foi, a partir de 1944, o principal centro de 

assistência a cidadãos com transtornos mentais no Brasil. A instituição é atualmente 

um dos cinco polos municipais de referência para emergência e internação, sendo 

responsável pela assistência à saúde mental no subúrbio carioca.

O presente trabalho pretende discutir o momento de transição da arquitetura 

brasileira ocorrido entre as duas grandes guerras, em que a produção arquitetônica 

passou dos modelos do ecletismo, até então predominante no país, para os esquemas 

do modernismo, utilizando as edificações existentes no local, especialmente as 

modernistas, de forma a resgatar o processo de desenvolvimento da arquitetura 

hospitalar durante o século XX, e considerando as diferentes propostas municipais 

de reformulação da instituição.

Além disso, o trabalho pretende avaliar as alterações já introduzidas pela Prefeitura 

carioca nessa unidade de atendimento, que, entre outras medidas, suprimiu uma 

edificação construída no período mencionado, o Hospital de Neuropsiquiatria 

Infantil, para introdução de containers que compõem uma UPA (Unidade de Pronto-

atendimento).

Palavras chave: Modernismo; protomodernismo; psiquiatria.

RESUMEN 

El lugar donde hoy funciona el Instituto Municipal de Atención a la Salud Nise da 

Silveira acompañó las transformaciones en los conceptos relativos a los tratamientos 

psiquiátricos a lo largo del siglo XX e há sido, a partir de 1944, el principal centro 

de asistencia a los ciudadanos con trastornos mentales en Brazil. La institución es 

actualmente un de los cinco centros municipales de referencia para emergencia e  

internación, responsable por la assistência a la salud mental en la zona suburbana carioca.

El presente trabajo pretende discutir el período de transición de la arquitectura 

brasileña ocorrido entre las dos grandes guerras, en que la produción arquitetural he 

passado de los modelos del ecletismo, hasta entonces predominante en el país, para los 

esquemas del modernismo, com utilización de las edificaciones existentes en el lugar, 

especialmente las modernistas, de forma a rescatear el processo de desarrollo de la 

arquitectura hospitalar durante el siglo XX, e considerando las diferentes propuestas 

municipales de reformulación de la institución.

El trabajo pretende evaluar las alteraciones ya introducidas por la intendencia carioca en 

esa unidad de atención, que, entre otras medidas, ha suprimido una edificación construida 

en el período mencionado, el Hospital de Neuropsiquiatría Infantil, para introdución de 

los containers que componen una UPA (Unidad de Pronta Atención a la salud).

Palabras clave: Modernismo; protomodernismo; psiquiatría.
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INTRODUÇÃO

Visando instruir as ações municipais de proteção à paisagem 

carioca no bairro do Engenho de Dentro, determinadas pelo 

Decreto 35.879, de 5 de julho de 2012, foi realizado em 2013 um 

inventário arquitetônico das edificações do Instituto Municipal de 

Assistência à Saúde – IMAS Nise da Silveira, localizado no bairro 

carioca do Engenho de Dentro. Esse documento legal ratificou o 

reconhecimento internacional, através da UNESCO, quanto ao 

valor da Cidade do Rio de Janeiro como Patrimônio da Humanidade 

na categoria ‘Paisagem Cultural’, prevendo, entre outras medidas, 

a criação do Parque Nise da Silveira.

Para viabilizar a implantação do Parque, foi solicitada ao Conselho 

Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural-CMPC, através do 

Instituto Rio Patrimônio da Humanidade-IRPH, uma avaliação do 

potencial de proteção das edificações que compõem o campus do 

Instituto Nise da Silveira, tendo em vista sua longa história como 

equipamento público de saúde, que remonta a 1911, quando foi 

inaugurada a “Colônia de Psicopatas”, e, mais longa ainda, como 

sede de um engenho, de 1720, que deu nome ao bairro onde o 

equipamento se localiza.

O local onde hoje funciona o Instituto Nise da Silveira acompanhou 

as transformações nos conceitos relativos aos tratamentos 

psiquiátricos ao longo do século XX e foi, a partir de 1944, o 

principal centro de assistência a cidadãos com transtornos mentais 

no Brasil. A instituição é atualmente um dos cinco polos municipais 

de referência para emergência e internação, sendo responsável 

pela assistência à saúde mental no subúrbio carioca.

A avaliação dos diferentes grupos de edificações permitiu a 

compreensão das modificações nas práticas médicas relacionadas 

ao tratamento mental durante o século XX, e o processo de 

expansão daquele equipamento público à medida que eram 

centralizadas naquele local, em nível nacional, as políticas de 

tratamento mental.

No inventário realizado foram avaliadas 20 edificações, dentre 

elas selecionamos com destaque a edificação que veio a substituir 

o ‘Hospício de Pedro II’, o “Hospital Odilon Galotti”, inaugurado 

em 1944 e projetado em um momento de transição da arquitetura 

brasileira, que se convencionou chamar de protomodernismo. 

(Conde & Almada, 1985) 

Outras duas edificações também estão sendo apresentadas 

neste trabalho por apresentarem características semelhantes ou 

variações tipológicas dos mesmos princípios estéticos da primeira: 

o Bloco Médico-Cirúrgico e o edifício Gustavo Riedel.

Essas unidades foram escolhidas por melhor representarem 

esse momento de transição, tanto no que se refere à adequação 

da utilização de modelos formais de funcionamento (pavilhonar 

ou monobloco), quanto da própria expressão plástica das 

edificações públicas, cuja arquitetura passou a tender a esquemas 

geometrizados e desprovidos de ornamentação, dotados de planta 

livre, de estrutura independente, e de elementos construtivos 

passíveis de reprodução industrial. (Sanglard & Costa, 2012)
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O CENTRO PSIQUIÁTRICO DO ENGENHO DE DENTRO,  

BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL

O Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira, 

unidade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 

foi uma das instituições que sucederam o Hospício de Pedro II, 

herdando as práticas médicas no que se relaciona à saúde mental, 

tendo vivido e registrado, através de suas edificações e demais 

espaços construídos, a transformação ocorrida no mundo todo no 

que se relaciona ao tratamento dado à loucura. 

Entendendo a arquitetura como uma das manifestações culturais 

que melhor exprimem as formas de organização de uma sociedade, 

o estudo das diversas edificações que compõem o complexo 

hospitalar ajuda a reconstituir a história da psiquiatria no Brasil 

e suas práticas, inclusive resgatando o papel que a especialidade 

(arquitetura hospitalar) passou a exercer como instrumento de 

cura, através das instalações hospitalares.

O local foi inaugurado em 1911 (decreto n. 8.834, de 11/6/1911), 

como Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro, visando 

introduzir novas formas de tratamento mental e receber o 

contingente de mulheres internas do primeiro hospício do Brasil, 

o Hospício de Pedro lI, que funcionava na Praia Vermelha desde 

meados do século XIX (inaugurado em 1852). O primeiro diretor 

da colônia foi o Dr. Simplício de Lemos Braule Pinto, indicado 

por Juliano Moreira , desde 1903, alienista chefe do Hospício e 

idealizador das colônias agrícolas para tratamento mental no Brasil. 

A Colônia ocupou áreas anteriormente pertencentes à Marinha 

do Brasil, que ali havia implantado instalações hospitalares 

destinadas a tratamento de beribéricos ao final do século XIX. 

As instalações foram reformuladas, passando a acomodar 200 

internas inicialmente, e, após a construção de novos pavilhões, 

alcançou 400 pacientes no final da década de 1910. No início da 

década de 1920 foi inaugurado o Ambulatório Rivadávia Correia 

(já demolido para construção do Hospital Odilon Galotti), que 

representou uma grande inovação na época, ao proporcionar 

novas formas de tratamento mental, ao mesmo tempo em que 

atendia também a população carente do subúrbio carioca. Em 

1923 um posto de saúde da Fundação Gaffreé-Guinle (também já 

demolido) completou o quadro inovador.

Antes disso, historiadores e estudiosos apontam ocupações 

relacionadas à cultura da cana-de-açúcar, forte no local até o 

início do século XIX, de onde se origina o nome do bairro: Engenho 

01 A ‘Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro’
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de Dentro. Ali existiram, antes das atividades hospitalares, 

estabelecimentos agroindustriais: uma fábrica de carvão ; uma 

fábrica de vidros/telhas; a fábrica de açúcar/aguardente e a sede 

da fazenda conhecida a partir do século XVIII como Engenho  

de Dentro (1720) .

O complexo hospitalar ficou conhecido a partir de 1927 como 

Colônia de Psycopathas do Engenho de Dentro (Decreto nº 

17.805 de 23 de maio de 1927: Approva o regulamento para 

execução dos serviços da Assistência a Psycopathas no Districto 

Federal), quando passou a ser dirigido por Gustavo Riedel, e 

Colônia Gustavo Riedel (a partir de 1937), após a morte deste, 

ficando a partir daí sob a direção de Adauto Botelho. Esse 

período, que pode ser considerado o auge da ideia de tratamento 

mental através de colônias agrícolas (a “ilusão de liberdade” das 

teorias de Juliano Moreira), se caracteriza pela expansão do  

equipamento, com a criação de diversas edificações destinadas 

ao atendimento, moradia e às atividades ocupacionais, como 

costura, teatro, oficinas etc. Nesse período foram construídos 

também, em áreas contíguas, o Ambulatório Rivadávia Correia 

(primeiro ambulatório psiquiátrico do país) e um ambulatório da  

Fundação Gafreé-Guinle.

O conjunto hospitalar passou a ser chamado Centro Psiquiátrico 

Nacional em1944, após a desativação do prédio do Hospício 

Nacional da Praia Vermelha e transferência da maior parte dos 

pacientes para as instalações do Engenho de Dentro, que foram 

ampliadas com a construção dos prédios dos hospitais Odilon 

Galotti, Gustavo Riedel e de Neuropsiquiatria Infantil. No mesmo 

período foram implantados também o prédio do Pronto-socorro 

Psiquiátrico (atual Museu do Inconsciente) e o Pavilhão Braule 

Pinto (doenças contagiosas). Posteriormente foram introduzidos 

os prédios do Centro Médico-Cirúrgico e do Hospital Adauto 

Botelho (atual Casa do Sol), respectivamente em 1948 e 1956. 

Após o golpe militar de 1964, o equipamento ficou conhecido 

como Centro Psiquiátrico Pedro II, período em que predominaram 

as iniciativas de privatização do atendimento, com progressivo 

abandono das ações de conservação, o que implicou na precarização 

das instalações do complexo como um todo.

02 Foto do ‘Álbum do Hospital Gaffreé e Guinle’ (entre 1924-29). 
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O equipamento público chegou a abrigar mais de 2.000 pacientes 

em suas instalações e pode ser considerado como o principal 

exemplo brasileiro do sistema de segregação, exclusão e estigma 

predominante nos tratamentos manicomiais do século XX.

O trabalho desenvolvido pela psiquiatra alagoana Nise da Silveira, 

ficou conhecido pela ênfase nas terapias ocupacionais, em oposição 

aos tratamentos invasivos e intervencionistas daquele período. 

A psiquiatra abriu caminho para que as ações ali desenvolvidas 

fizessem daquele equipamento público um polo disseminador das 

ideias que consolidaram o ‘Movimento da Luta Antimanicomial no 

Brasil’, principalmente a partir da década de 1970.

As iniciativas reformuladoras da Dra. Nise, desde 1944, 

promovendo terapias ocupacionais através das artes visuais, 

fazem parte da história que resultou no processo da ‘Reforma 

Psiquiátrica Brasileira’ , assim como as articulações dos 

psiquiatras Oswaldo Santos e Wilson Simplício, desenvolvidas 

no período 1968-75, preconizando participação da sociedade 

nos processos de cura através de ‘comunidades terapêuticas’. A 

reforma vem sendo realizada a partir de uma nova abordagem na 

compreensão da loucura e da sua representação social, com um 

conjunto de leis que introduziram novas formas de tratamento e a 

criação de dispositivos que dispensam a internação permanente, 

proporcionando cuidado tanto do aspecto físico quanto em relação 

ao aspecto ocupacional dos pacientes.

De acordo com as diretrizes da atual ‘Política Nacional de Saúde 

Mental’, o Instituto iniciou a desconstrução de seu aparato 

03 Cartão Postal da década de 1950, pertencente ao Acervo pessoal da  

Doutora Nise da Silveira. 

04 Imagens atuais do IMAS Nise da Silveira: à esquerda, letreiro do antigo Centro 

Psiquiátrico Pedro II; à direita, pórtico principal de acesso ao complexo.
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manicomial a partir de meados da década de 1990, cujo processo 

se intensificou a partir da municipalização, ocorrida no ano 2000. 

Visando a intensificação de ações de desinstitucionalização, 

promoveu o desenvolvimento de serviços assistenciais abertos, 

como a Emergência Psiquiátrica e os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPs), assim como estimulou a ocupação do espaço 

interno da unidade com projetos culturais, sociais e de geração  

de renda.

O conjunto foi indicado recentemente para proteção, incluindo 

o tombamento de algumas edificações e a preservação de vários 

prédios significativos, com aprovação do Conselho Municipal de 

Patrimônio Cultural.

A ENTRADA DA MODERNIDADE 

A segunda metade do século XIX na Europa se caracteriza como 

um período de grande progresso tecnológico, conhecido entre os 

historiadores como a ‘Segunda Revolução Industrial’, em que se 

desenvolveram novas formas de geração de energia e a produção 

de aço em grande escala. Neste período se desenvolvem também 

novos sistemas de comunicação e se implantam novas modalidades 

de transporte mecanizado, representado principalmente pelas 

ferrovias e embarcações, e as respectivas redes. O grande 

desenvolvimento científico aplicado às indústrias incrementou a 

produção em geral, estabelecendo progressivamente um mercado 

voltado às grandes massas urbanas que se formavam com o 

crescimento das cidades. No final do século, as cidades começavam 

a sofrer as consequências de um crescimento populacional não 

planejado e em uma escala sem precedentes, e passam a ser 

caracterizadas pelas condições inadequadas de habitação dos 

trabalhadores e pela poluição industrial crescente. 

Com a consolidação da sociedade de consumo o mundo entrou 

em novo período de desenvolvimento, marcado pelo liberalismo, 

pela competição e pelo individualismo, mas também por novas 

perspectivas para artistas, trabalhadores e empresários. O 

período posterior a 1890 marcou um momento, no mundo todo, 

de crescimento econômico, efervescência cultural e movimentos 

sociais reivindicatórios.

O Art Nouveau surge, nesse contexto, como um movimento de 

resposta de arquitetos e artistas às necessidades de expressão 

da nova sociedade moderna e urbana que se formou, cujas 

estratégias de sociabilidade se desenrolavam em espaços com 

novas características físicas como teatros, museus, parques, cafés, 

restaurantes, hotéis e clubes sociais, esportivos e culturais.

O movimento assume diferentes nomes pelo mundo: Modern 

Style (Grã-Bretanha), Modernisme (Espanha), de Sezessionstil 

(Áustria), Jungendstil (Alemanha), Cubismo (Tchecoslováquia) e 

Stile Floreale ou Liberty na Itália. 

Na Europa, as manifestações deste estilo na arquitetura ocorrem 

até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, em 1914, mas suas 

influências nos demais continentes perduram um pouco mais. 

Criou novas formas de propagação cultural, através de feiras e 

exposições internacionais, espetáculos grandiosos, publicações 

elaboradas e pela exploração da publicidade em grande escala, 

constituindo o fenômeno que atualmente é identificado como 
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‘moda’. Com o Art-Nouveau nasce também a sociedade de 

consumo como entendemos hoje, baseada em uma cultura  

urbana cosmopolita.

No Brasil, pode-se dizer que esse foi um período de revoluções 

(proclamação da República, guerra civil gaúcha, revoltas militares 

e tenentismo, estado de sítio, crise do café, tentativas de golpes 

etc.) e consolidação da República, através de muitas articulações 

e disputas políticas questionando o predomínio das oligarquias 

regionais, principalmente as vinculadas à produção de café, no 

controle das instituições públicas.

As mudanças que a revolução de 1930 trouxe para a estrutura  

social e cultural existentes no Brasil, redirecionaram as políticas 

públicas em relação à economia, aos trabalhadores e ao 

papel reservado ao governo federal, que passou a centralizar 

decisões esvaziando o poder das oligarquias regionais. O 

movimento decorrente dessa situação criou as condições para a 

modernização do país e para o seu desenvolvimento industrial, 

marcando a decadência do historicismo e dos estilos revivalistas, 

predominantes até aquele momento no panorama brasileiro por 

estarem associados à Europa e às oligarquias regionais.

Duas correntes antagônicas travaram uma disputa pela 

hegemonia projetual, no que se refere à arquitetura: o neocolonial 

e o modernismo. A primeira teve como motivação principal uma 

afirmação da nacionalidade através da revalorização da tradição 

luso-brasileira na construção. A segunda, buscou estabelecer um 

novo momento nacional, impulsionando a produção industrial 

e buscando estabelecer um novo pacto social e uma nova 

identidade nacional, baseada na vida moderna e na ampliação  

dos direitos sociais.

Segundo Cavalcanti (2001:13), ‘”o modernismo não gostava de se 

pensar como um estilo, mas como uma evolução racional de fases 

anteriores e a solução ética e estética para a sociedade industrial. 

Nos embates para se tornarem dominantes no campo artístico e 

arquitetônico, combateram os seus antagonistas acadêmicos e 

neocoloniais em várias frentes, com aliados nas elites políticas 

públicas e privadas, provando serem os mais capazes de criar as 

formas mais necessárias a um Brasil com ânsia de renovação”.

PROTOMODERNISMO NO RIO DE JANEIRO

Normalmente as tentativas de classificações estilísticas da 

arquitetura consideram uma ruptura entre o período em que 

predominaram as obras ecléticas, as quais se caracterizam pelos 

elementos decorativos, pelo academicismo e pelas referências 

históricas; e as modernas, relacionadas às obras com características 

de maior racionalidade da construção, com formas geometrizadas, 

normalmente desprovidas de ornamentos e contando com os 

avanços da sociedade industrial que se impôs ao mundo durante 

o século XIX.

Entre esses períodos, um momento de transição, conflito e divisão 

marcou a postura projetual dos construtores, impulsionado pelo 

crescimento urbano vertiginoso que se verificou principalmente 

na primeira metade do século XX. No Brasil, essa passagem 

do eclético ao moderno aconteceu com a revolução de 1930, 
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momento em que, rejeitando as estruturas políticas oligárquicas, 

o país estabeleceu as bases para um novo pacto social e rumou 

definitivamente em busca de um desenvolvimento baseado na 

industrialização, na reestruturação dos grandes centros urbanos, 

na diversificação da produção agrícola e menor participação 

relativa da produção do café na renda nacional.

A busca por um estilo próprio nacional, refletida no aparecimento 

do neocolonial, predominante nos projetos oficiais e entre os 

principais arquitetos na década de 1920, desde a Exposição da 

Independência ocorrida no Rio, e a paulatina rejeição dos padrões 

clássicos europeus, associados às oligarquias e à rigidez acadêmica, 

já vinha impulsionando a produção arquitetônica em direção a uma 

expressão que refletisse as novas aspirações populares e das classes 

médias urbanas formadas por intelectuais e artistas, por militares 

e empresários. Da mesma forma, a introdução de elementos do art 

nouveau nas edificações ecléticas e, posteriormente, a utilização 

do art dèco nas primeiras edificações verticalizadas da cidade, 

eram sinais dessa busca.

Segundo Conde e Almada (Czajkowski, 2000: 13)

“Se o Ecletismo foi basicamente divergente até sua 

fragmentação final, o Modernismo, ao contrário, foi 

convergente, pelo menos até o período de consolidação 

dos anos 40 e 50. Daí ter se consagrado, não como um 

estilo, mas como um movimento: o Movimento Moderno 

de Arquitetura que, embora abrigando manifestações 

distintas, soube articular suas diferenças em prol de um 

objetivo comum: a liquidação do Academicismo.”

No Rio, que já vinha sofrendo transformações modernizantes 

desde o início do século XX, era impossível dissociar as mudanças 

artísticas das transformações da própria cidade, a partir de 

seu papel específico como capital federal, principalmente se 

lembrarmos que a arquitetura era estudada em conjunto com 

as ‘belas artes’ desde a Missão Francesa de 1816. A corrente 

renovadora acabou se beneficiando do pensamento estético 

moderno, que foi estabelecido de forma integrada com as diferentes 

modalidades artísticas, e de um mercado de obras públicas que 

desempenhou papel importante no período pós-revolucionário.  

(Cavalcante, 2001)

A oposição entre as duas correntes, no entanto, não elimina a 

ocorrência de diversos casos em que características de ambas 

convivam com harmonia e criatividade.

Conde & Almada (1985) identificam no período entre guerras a 

ocorrência de algumas edificações que assumem formas híbridas, 

sem constituir propriamente um ecletismo acadêmico, sem regras 

rígidas de composição, mas tampouco desprovidas totalmente dos 

princípios fundamentais de projeto ou de elementos decorativos:

“(...)uma característica comum a todas essas 

manifestações da cultura arquitetônica e urbanística 

do período é, sem dúvida, sua desconformidade com o 

dogmatismo das normas de composição postuladas, num 

primeiro momento, pela Academia e, mais tarde, pela 

vertente cultural hegemônica do movimento moderno 

no Brasil. Pois, embora construídos em épocas variadas 

e sob condições diversas, se encontram aí misturados 

elementos neoclássicos modernos e neocoloniais, e 
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incorporadas influências da tradição vernacular, do art-

dèco e dos estilos românticos europeus. Apesar disso (e 

talvez por causa disso!), um outro traço comum unifica 

esses edifícios e espaços: a aprovação da população e o 

desprezo dos arquitetos.” (Conde&Almada, 1985: 40)

Em um outro trabalho, desenvolvido cerca de quinze anos depois, 

a dupla de arquitetos traz uma boa definição do que se entende 

por protomodernismo:

“(...) no Brasil, podemos associar ao Movimento Moderno, 

sem ser exaustivos, os seguintes troncos fundadores, 

também chamados de protomodernos: Obras ditas 

“utilitárias”, sem filiação estilística acadêmica, já 

relacionadas acima;. Obras Art Déco e sua variante 

Marajoara; Obras pioneiras isoladas, referenciadas 

principalmente à tradição racionalista alemã, entre as 

quais as casas modernistas de Warcharvchik (a partir 

de l927), o Albergue da Boa Vontade, de Reidy (I93 I), 

o Edifício Morro de Santo Antônio, de Marcelo Roberto 

(l929), a residência do arquiteto F.;(...); Obras derivadas 

_das visitas de Le Corbusier ao Brasil, corrente essa 

que se tornaria hegemônica após l936, obscurecendo 

as demais contribuições.(...) Ao contrário do que afirma 

nossa historiografia, essa transição, definitivamente, 

não se deu de estalo. Em vez de ruptura, houve mutação 

lenta e imperceptível, produzida por protagonistas até 

hoje quase anônimos.” (Czajkowski, 2000:13-14)

Muitas obras públicas foram realizadas no período pós-

revolucionário, já dentro de uma concepção mais racionalista, 

despojada de ornamentos e com formas geometrizadas, mas 

ainda presa aos padrões anteriores no que se refere à tipologia 

edificatória, aos programas de necessidades e à implantação 

dentro do contexto urbano.

Dentre estas obras, localizamos algumas edificações do conjunto 

do Engenho de Dentro, que acabou vivenciando, e refletindo, as 

etapas mais significativas de desenvolvimento do movimento 

moderno carioca.

A nosso ver, o conjunto assume maior valor cultural e histórico se 

considerarmos que naquele centro psiquiátrico foram implantadas 

em sequência edificações dos períodos mais significativos do 

movimento moderno, ocorridos em 1944, 1948, 1956 e na década 

de 1960. 

Nas próximas páginas apresentamos as três edificações mais 

emblemáticas classificadas como protomodernistas, antecedidas 

por uma caracterização dos conjuntos edificados observados no 

complexo hospitalar.

IDENTIFICAÇÃO DAS  

EDIFICAÇÕES/SITUAÇÃO DO CONJUNTO 

A planta abaixo, realizada a partir de levantamento 

aerofotogramétrico restituído digitalmente em 1997, apresenta  

a situação do complexo em 2013. 

As imagens ao lado mostram o plano de setorização da área 

correspondente ao IMAS Nise da Silveira, trabalho contratado pela 
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Secretaria Municipal de Saúde à empresa ‘Formatos Arquitetura e 

Informática Aplicada’ (nomenclatura foi atualizada em 2005), em 

que se pode identificar as iniciativas municipais, e da sociedade 

em geral, visando a reformulação dos métodos de tratamento e 

dos equipamentos, conforme estabelecido pela legislação federal.

CARACTERIZAÇÃO DOS CONJUNTOS EDIFICADOS 

No espaço do complexo hospitalar do Instituto Nise da Silveira é 

possível identificar, com relativa facilidade, diferentes grupos de 

edificações, construídas em períodos determinados que coincidem 

com as grandes mudanças institucionais ocorridas nos serviços 

públicos de saúde, no que se relaciona ao tratamento mental. Assim, 

foi possível resgatar a progressão da ocupação do local desde sua 

utilização original como sede de engenho, e posteriormente como 

equipamento público de saúde, desde sua utilização como hospital 

de campanha para tratamento de beribéricos no final do século 

XIX, e em seguida como Colônia de Alienadas, no início do século 

XX, até o momento atual.

Dentro da configuração do espaço ocupado pelo IMAS Nise da 

Silveira foram identificados (em 2013) os seguintes conjuntos de 

construções:

Resquícios da ocupação colonial, aparentemente originados 

do engenho que existiu na região (1720), mas que foram 

substancialmente alterados pela introdução de novos usos no local 

e por reformas ocorridas ao longo do século XX, permanecendo, 

no entanto, algumas áreas pavimentadas em pé de moleque e 

05 Planta de situação do conjunto
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muros em pedras irregulares, onde foi implantado um lago e um 

pequeno reservatório de concepção romântica na década de 1920,  

além de construções residenciais para os servidores da Colônia  

de Alienadas.

Edificações ecléticas com elementos clássicos, neocoloniais e 

românticos, construídas nas décadas de 1910-30, quando foi 

implantada a ‘Colônia de Alienadas’, ainda em alvenaria de pedra 

e cal, mas que também sofreram reformas modernizantes que 

eliminaram os ornamentos que as caracterizavam estilisticamente. 

Desse período encontramos referências aos trabalhos 

desenvolvidos pelo arquiteto Luiz Moraes Jr1(1868-1955), na 

reforma/ampliação de 1908, que contou também com a construção 

1 Arquiteto português, projetista do prédio principal do campus da Fiocruz de 

Manguinhos, construído no período 1912-17.

06 Plano de setorização

07 Lago Romântico implantado na década de 1920; ao fundo o Pavilhão Juliano Moreira.
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de novos pavilhões; e por Porto D’Ave2, que projetou um dos postos 

de assistência da Fundação Gafreé-Guinle no Engenho de Dentro 

(demolido na década de 1960). Desse conjunto permaneceram o 

Pavilhão Juliano Moreira (administração), o Pavilhão Ana Nery 

(residência de internos), e diversas residências utilizadas pelos 

servidores da instituição, além do tratamento paisagístico do 

entorno do reservatório e do lago citados no item anterior.

Edificações Protomodernas, implantadas na década de 1940, 

quando se instituiu o Centro Psiquiátrico Nacional e foram 

construídos no local o prédio denominado pavilhão/hospital Odilon 

Galotti, que receberia a maior parte dos pacientes do Hospício 

Nacional; o prédio do Instituto de Neuropsiquiatria infantil (INPI);  

e o Hospital Gustavo Riedel, que passaria a responder pelos internos 

da antiga ‘Colônia de Psicopatas’. Do ponto de vista formal, essas 

2 Adelstano Soares de Mattos Porto D’Ave (1890-1958), arquiteto que projetou o 

Hospital Gafreé-Guinle.

edificações apresentam o mesmo partido arquitetônico, sendo 

compostas por três pavimentos dispostos em alas; são dotadas 

de rampas; têm estrutura independente e trechos em pilotis no 

térreo; e possuem fachadas sem ornamentos, pintadas apenas de 

branco. A organização em planta dessas edificações, no entanto, 

continua presa à tradição arquitetônica do ecletismo: corpo 

central de acesso ligeiramente destacado das alas; predominância 

horizontal; pátios ajardinados, esquadrias metálicas padronizadas. 

Também pode ser assim classificado o Bloco Médico-Cirúrgico 

(1948), que já apresenta novos esquemas de organização em 8 

pavimentos e circulação predominantemente vertical.

Edificações modernistas, construídas após a segunda guerra, 

quando foram implantadas as edificações de maior porte do 

complexo, com o predomínio do modelo baseado no bloco único 

(monobloco), e houve a intensificação das práticas segregadoras 

de internamento e tratamento mental. São desse período a Casa 

do Sol (1956), o prédio conhecido como EAT (Espaço Aberto 

ao Tempo), o prédio do Museu de Imagens do Inconsciente 

(originalmente um pronto-socorro psiquiátrico) e a garagem de 

ambulâncias. (ver figuras  09, 10, 11 e 12)

Edificações/espaços de construção recente, introduzidas depois 

de 1995 e principalmente após o ano 2000, já dentro do processo de 

desinstitucionalização do complexo manicomial e municipalização 

do equipamento público. Estão nessa categoria a UPA, a escola 

municipal, as instalações da Secretaria Municipal de Defesa 

dos Animais e diversos pequenos acréscimos ou reformulações 

nas demais edificações para sua readaptação às novas políticas 

determinadas pela reforma, com supressão de muros e criação de 

08 Bloco Médico Cirúgico. Detalhe de 

cartão postal da década de 1950.



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO110

espaços de lazer abertos, como a ‘Praça do Beijo’, o anfiteatro e, 

mais recentemente, uma ‘academia da terceira idade’

11

12

09

10

Edificação modernista 2: prédio do EAT (Espaço Aberto ao Tempo)
Placa indicativa

Museu de Imagens do Inconsciente-MII 

Edificação modernista 1: Casa do Sol (à esquerda)

Interior do prédio do EAT (à direita)
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HOSPITAL ODILON GALOTTI (ATUAL  

CENTRO COMUNITÁRIO)

Construído entre 1941-44 para receber a maior parte dos internos 

do Hospício Nacional, é um prédio que sofreu com a superlotação 

e com a falta de conservação, principalmente entre 1960 e 1990. 

A edificação é composta por três pavimentos, utilizando 

estrutura em concreto armado e paredes em alvenaria de tijolos. 

A implantação segue um esquema em ‘H’, com alas dispostas de 

forma a definir a configuração de seis pátios internos dotados de 

quadras esportivas, vegetação e/ou espaços livres.

Possui algumas características da primeira fase do Modernismo: 

planta livre, pilotis no primeiro pavimento (fechando os pátios 

principais), e fachadas lisas pintadas apenas de branco. 

A edificação apresenta também corpo central ligeiramente 

destacado das demais fachadas, o que confere um porte clássico 

ao prédio, reforçado pela simetria rígida, apesar de não contar com 

qualquer ornato. Pode-se dizer que apresenta alguma identidade 

com algumas edificações cariocas significativas do período 

do ‘Estado Novo’, como a Estação Central, o prédio da Polícia 

Federal, na Avenida Rodrigues Alves, e o Hospital dos Servidores, 

normalmente classificados como ‘Art Déco’.

No entanto, a concepção plástica é mais neutra, com menos volumes 

e jogos geométricos e menos monumentalizada do que a daquelas 

edificações, o que poderia caracterizá-lo como protomodernista. 

Isto é, em sua composição já despontam elementos modernos, 

embora a implantação ainda siga a organização em pavilhões/alas 

e pátios, como no prédio do Hospício Nacional, com a tipologia 

adotada pelo projetista permanecendo conectada às concepções 

hospitalares europeias do século XIX.

As esquadrias metálicas ainda são as originais em muitos pontos, 

em formato característico que se repete em todo o conjunto de 

edificações do complexo introduzidas neste período.

13

14



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO112

15

16

Acesso principal em 2013

Internamente a edificação apresenta alguns elementos de 

destaque: rampas (pouco usuais naquele momento da história 

da arquitetura); alpendre composto por laje impermeabilizada 

e colunas circulares marcando o acesso principal; hall de acesso 

central; e sala de recepção/secretaria, que apresenta elementos 

decorativos originais, característicos do período em que foi 

construída (atualmente ocupada por móveis da época, aparelhos 

e outros elementos que compõem o acervo de um ‘museu’ que se 

pretende implantar no local).

Hospital Odilon Galotti em 1942. Ao fundo, Hospital de Neuro Psiquiatria 

Infantil.

17 Hospital Odilon Gallotti em 2013, Acesso principal.
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19

20

21

18

Um dos pátios em 1942

Rampas internas, uma inovação para o período.

Elevador desativado.

Vista de um dos pátios internos em 2013
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EDIFÍCIO GUSTAVO RIEDEL

A edificação foi inaugurada em 1944 para abrigar as internas da 

Colônia de Psicopatas, situação que permaneceria até o início 

da década de 1960, quando também sofreu com a política de 

privatização do sistema e abandono das instalações que abrigavam 

indigentes ou pessoas sem condições para arcar com os custos dos 

tratamentos.

Ali funcionam atualmente, como consequência do processo de 

desinstitucionalização, dois centros de apoio psico-social, nas alas 

22

23

Corredores no segundo pavimento

Divisões introduzidas dificultam circulação

24

25

Hospital Gustavo Riedel em 1942 

A mesma edificação em 2013.
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voltadas para a Rua Dois de Fevereiro, além das atividades dos 

programas Ponto de Cultura, Clube Escolar e do bloco carnavalesco 

‘Loucura Suburbana’, nas alas posteriores. 

Apresenta as mesmas características plásticas e funcionais 

do Odilon Galotti, só que em menor escala: três pavimentos, 

implantação em ‘H’, formando dois pátios, ambos 

dotados de bancos, edículas, jardineiras e arborização de  

concepção modernista.

26 Hospital Gustavo Riedel, um dos pátios internos com elementos  

e mobiliário modernistas. 

27

28

A marquise modernista foi descaracterizada pela 

construção de um telhado (!), claramente uma 

intervenção sem orientação técnica. Outro pátio interno com elementos e mobiliário modernistas.
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 Antes da reforma institucional do início do século XX, a edificação 

era utilizada como moradia para os internos, sofrendo com a falta 

de conservação e com a multiplicação das grades e muros, que 

caracterizaram todas as edificações do complexo.

A construção vem sendo modificada aos poucos, à medida que 

avança o processo de reforma, permanecendo muitas áreas do 

terceiro pavimento sem aproveitamento, por condições precárias 

de conservação.

BLOCO MÉDICO CIRÚRGICO

Inaugurado em 1948, com 8 pavimentos, o prédio foi concebido 

segundo o modelo americano ‘monobloco’, vigente no pós-guerra, 

em que as diferentes especialidades são divididas pelos pavimentos 

e a circulação predominante é vertical. (Sanglard & Costa, 2012)

A concepção plástica pode ser classificada como proto-modernista, 

com alguns elementos modernos e um sutil escalonamento no 

corpo principal, ainda uma herança decô. A edificação apresenta 

também um jogo de volumes cilíndricos na fachada posterior, que 

ameniza a sua verticalidade e lhe confere personalidade.

Hoje o prédio acomoda (inadequadamente) o Centro Municipal 

de Reabilitação, nos quatro primeiros andares; o Ambulatório 

Central de Psiquiatria (2º andar); e algumas ‘enfermarias de crises’ 

do Instituto, nos 5º e 6º andares.

O Centro Cirúrgico e as salas especiais de reabilitação, localizados 

nos dois últimos andares, estão abandonados, em grande  

medida por estarem associados às práticas médicas que estão 

sendo reformuladas. Apesar dessa situação, o prédio apresenta 

boas condições gerais nos andares ativos, inclusive com os 

elevadores funcionando.

A unidade hospitalar também possui pequenas edificações anexas: 

centro de triagem médica, subestação, caldeiras e lavanderia. 

Todas foram introduzidas a partir da década de 1960, sem qualquer 

preocupação com a composição do conjunto, sendo utilizados 

desenhos variados e tipos diferentes de telhas, materiais de 

revestimento e esquadrias. 

Há também uma edificação contígua, de concepção ‘neocolonial’ 

(telhado de quatro águas, telhas cerâmicas e esquadrias  

de madeira), onde funcionou o Museu de Imagens do Inconsciente 

entre 1952 e 1981, e onde hoje se localizam os consultórios 

odontológicos.
29 30
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31

32

Fachada posterior

Fachada lateral/ acesso principal

34

33 Placa inaugural existente no vestíbulo do prédio.
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CONCLUSÕES

O presente trabalho pretendeu discutir o momento de transição 

da arquitetura brasileira ocorrido entre as duas grandes guerras, 

em que a produção arquitetônica passou dos modelos do 

ecletismo, até então predominante no país, para o modernismo, 

introduzido inicialmente sob a forma de um ecletismo simplificado, 

representado pelo Art Dèco, e pelo proto-modernismo, uma 

tendência projetual que já pode ser considerada moderna, por 

seus valores arquitetônicos racionalistas, mas ainda carregado de 

elementos e características dos períodos que o antecederam.

O protomoderno no Rio de Janeiro representa uma postura 

projetual que caracteriza os projetos oficiais de meados do século 

XX, quando foram rejeitados os valores estéticos defendidos pelas 

oligarquias brasileiras da República Velha, destituídas do poder 

central da federação brasileira após a revolução de 1930.

No complexo do Engenho de Dentro, muitas edificações e arranjos 

paisagísticos apresentam valor como patrimônio edificado, mas 

é sobretudo ao nível simbólico que reside a principal força do 

conjunto: as transformações ocorridas nos espaços de convivência 

e suas relações com os métodos de tratamento desenvolvidos no 

local e com as histórias de vida ali passadas.

Observando as edificações existentes no Instituto Nise da Silveira, 

é possível resgatar o processo de desenvolvimento da arquitetura 

hospitalar durante o século XX e a entrada no Brasil das propostas 

introduzidas pelo movimento moderno, considerando os diferentes 

processos de implantação das edificações e de reformulação das 

práticas psiquiátricas.
37, 38  
e 39

35 e 36

Acesso ao Centro Municipal de Reabilitação.

Aspectos internos dos pavimentos ativos.
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A avaliação dos diferentes grupos de edificações permitiu a 

compreensão das modificações nas práticas médicas relacionadas 

ao tratamento mental durante o século XX, e o processo de 

expansão daquele equipamento público à medida que eram 

centralizadas naquele local, em nível nacional, as políticas de 

tratamento mental.

No que se refere às alterações já introduzidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde nessa unidade de atendimento e ao processo 

de planejamento em andamento, pode-se dizer que carecem de 

articulações políticas e interinstitucionais que façam valer os 

valores simbólicos, históricos, éticos e estéticos contidos nos seus 

espaços livres e nas edificações.

A Prefeitura suprimiu uma edificação construída nos mesmos 

moldes do Hospital Odilon Galotti, o Hospital de Neuropsiquiatria 

Infantil, para introdução de containers que compõem uma UPA 

(Unidade de Pronto-atendimento), o que abriu um precedente 

perigoso, que pode suprimir parte da história institucional 

e da arquitetura local, pois não há registros suficientes e a 

documentação original disponível no centro psiquiátrico encontra-

se parcialmente dispersa e desorganizada.

Além disso, os planos que vêm sendo desenvolvidos pela Prefeitura 

ainda consideram a supressão do Bloco Médico Cirúrgico, uma 

edificação que apresenta características formais e porte que 

desaconselham tais procedimentos, previstos com base apenas 

em critérios econômicos discutíveis, e desconsiderando princípios 

básicos de sustentabilidade e preservação do patrimônio cultural.

De uma maneira geral, pode-se dizer que o principal desafio a ser 

enfrentado pela administração municipal é superar a fragmentação 

do conjunto, no qual até recentemente predominaram os muros 

que marcavam a separação entre as diferentes instituições médicas 

que partilhavam o terreno ocupado pelo complexo hospitalar 

antes da reforma.

Diversos espaços permanecem segregados, pois o processo 

de desinstitucionalização ainda está por concluir, mas a maior 

parte dos muros internos foi reformulada (muitos suprimidos 

ou substituídos por gradis), o que transformou a paisagem local 

ao possibilitar maior amplitude visual e circulação mais fácil aos 

usuários e visitantes.

Outro aspecto a ser trabalhado se refere aos aspectos simbólicos e 

psicológicos que o conjunto edificado carrega, pois a comunidade 

local (funcionários, direção, famílias dos pacientes, vizinhos etc.) 

ainda associa a arquitetura com o sofrimento ali gerado por 

práticas médicas já superadas, e vem defendendo a demolição de 

edificações como forma de superar lembranças indesejadas.

O planejamento preconizado pela Prefeitura ainda carece de um 

aprofundamento da discussão quanto à adoção de medidas de 

salvaguarda e quanto aos critérios a serem utilizados pelos órgãos 

de proteção para a supressão ou conservação das edificações, 

considerando especialmente a situação do Museu de Imagens do 

Inconsciente, e suas propostas de expansão, ainda não discutidas 

com clareza com os órgãos de proteção, tampouco com a 

comunidade local. 
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Da mesma forma ainda há muitas indefinições no que se relaciona 

aos espaços livres, muitos dos quais possuem arranjos paisagísticos 

que podem ser aproveitados ou reformulados parcialmente, bem 

como outros apresentam potencial para receber tratamento 

visando a ampliação de espaços de lazer naquela região da cidade, 

tão carente de áreas de lazer e de prática de esportes.

A transformação do complexo em um parque formal ainda não é 

uma realidade, embora muitos de seus espaços já estejam abertos 

aos moradores do entorno e à população em geral.
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Cristiane Lopes Canuto

RESUMO

As  ferramentas  digitais  estão  cada  vez  mais  integradas  aos  projetos  arquitetônicos  

permitindo a criação de modelos geométricos mais fidedignos, ampliando as 

possibilidades de atuação profissional na área patrimonial e facilitando o acesso aos 

bens culturais. Nesse contexto, tornam- se um importante instrumento no estudo 

da cidade e da preservação do seu patrimônio cultural arquitetônico, à medida 

que permitem diferentes abordagens como na aquisição de dados, destacando a 

fotogrametria digital, o DSM (Dense Stereo Matching) e o escaneamento a laser 

3D,  e também na integração desses dados, no qual destaca- se a plataforma  BIM  

(Building  Information  Modelling).  Nesse  sentido,  a  plataforma  BIM  é  como  

um  catalisador  de  tecnologias  digitais  permitindo  incorporar  no  modelo  dados 

multifuncionais,  cronológicos  e  multi- representação.  O  modelo  BIM  do  patrimônio  

cultural  edificado ou HBIM (Historic ou Heritage BIM) é uma forma de preservação 

da memória da edificação,  servindo  como  base  para  projetos  de  restauração,  

intervenção  e  manutenção.  Entretanto,  no  Brasil  ainda  são  raras  as  pesquisas  

na  área  de  BIM  na  preservação  do patrimônio,  especialmente  para  a  arquitetura  

moderna.  Atualmente  patrimônio  moderno  encontra- se  em  considerável  risco  

por  fatores  como:  a  falta  de  proteção  e  tombamento;; fragilidade e pouca 

durabilidade das instalações e dos materiais empregados;; e a falta de conscientização 

de grande maioria da população em relação á preservação de obras desse período. Nesse 

contexto, o objetivo desse trabalho é apresentar resultados da pesquisa de investigação  

do  processo  de  projeto  do  Palácio  Gustavo  Capanema  1945,  importante  exemplo 

da arquitetura moderna erguido na cidade do Rio de Janeiro, projetado pela equipe do  

arquiteto  Lúcio  Costa  e  consultoria  do  arquiteto  Le  Corbusier.  Essa  investigação  

será  representada  através  da  criação  do  modelo  BIM  do  edifício  desenvolvido    a  

partir  do levantamento  cadastral  de  1996  em  CAD  2D,  documentação  histórica,  

medição  direta,  dados  de  fotogrametria  e  DSM.  Os  resultados    são  os  registros  das  

principais  alterações pelas  quais  passou  o  projeto,  desde  a  concepção  em  1937  até  a  

definição  da  edificação  construída  1945,  reunindo  aspectos  históricos,  construtivos  

e  cronológicos  em  um  único modelo parametrizado. Além disso o trabalho destaca as 

principais dificuldades encontradas e as possibilidades oferecidas pelo uso de modelos 

HBIM em uma comunidade mais ampla. É  possível  gerar  modelos  para  aplicações  

específicas,  incluindo:  AECO  (Arquitetura,  Engenharia,  Construção  e  Operação);;  

instalações  de  museus  e  projetos  de  divulgação e também para experiências de RV 

(Realidade Virtual) e RA (Realidade Aumentada). 

Palavras  chave:  Patrimônio  Virtual,  HBIM,  Tecnologias  Digitais,  Documentação  

Digital,  Palácio Gustavo Capanema 

BIM DO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA, RIO DE JANEIRO - RJ:  

ESTUDOS DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA CONSTRUTIVA 1937-1945
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Este trabalho relata uma pesquisa de pós-graduação desenvolvida 

no Mestrado Profissional (FAU/PROARQ/UFRJ) 2015-2017, cujo 

objetivo foi o modelo BIM (Building Information Modelling) do 

edifício moderno, o Palocip Gustavo Capanema (1945). O modelo 

foi gerado, a partir de estudos sobre HBIM (Historic ou Heritage 

building Information Modelling), levantamento cadastral de 

1996 em CAD 2D, documentação histórica, medição direta, 

fotogrametria e DSM (Dense Stereo Matching). Os resultados 

são os registros das principais alterações pelas quais passou o 

projeto desde a concepção em 1937 até a definição da edificação 

construída 1945, reunindo aspectos históricos,construtivos e 

cronológicos em um único modelo parametrizado.

O modelo BIM é muito mais que um modelo 3D do edifício, é um 

modelo de informações de metadados utilizando para o projeto, 

planejamento, construção, operação e processo de manutenção ao 

longo da vida útil da edificação. Esse modelo pode representar todo 

ciclo de vida da edificação (Figura 01), do conceito até o projeto 

executivo, planejamento de obra, construção incluindo a operação 

e a manutenção, intervenções, podendo chegar a sua demolição.  

A adoção da plataforma BIM pode contribuir significamente para a 

integração das  informações provenientes de diferentes disciplinas 

do projeto em um único modelo digital.

Etapa 1 -  Revisão bibliográfica e reunião da documentação 

existente para definições de fases históricas;

Etapa 2 - Modelagem da informação da construção, as-built 1945 

como base modelado a partir do CAD 2D + documentação histórica. 

Software Archicad da Graphisoft. Fase asdesigned desenvolvida a 

partir do asbuilt 1945 + documentação histórica.

Etapa 3 - Detalhamento, organização da informação e divulgação.

01

02

Modelo BIM e suas dimensões 

Etapas de trabalho
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As principais modificações e acréscimos entre as fases 1937-1945 

foram (Figuras 03 e 04):

. Os jardins dos terraço-jardins e do térreo. O paisagista Burle 

Marx foi o responsável pelo projeto paisagístico do MES. No 

projeto definitivo, a forma dos jardins eram ortogonais sem fluidez 

na circulação. Em 1942 ele projeta os jardins em formas sinuosas, 

amebóides e inserindo espécies tropicais;

. O número de pavimentos do bloco vertical aumentou três  

andares, ficando o edifício com 16 pavimentos;

. Acréscimo de um módulo ao salão de exposição, localizado na 

lâmina horizontal sobre os pilotis. Esse acréscimo foi para criar um 

acesso de serviço para o terraço jardim;

. Planta do térreo foi a mais alterada, no volume trapezoidal 

localizava-se uma garagem para veículos oficiais após a construção 

passou a ser área administrativa. Nos pilotis sob a lâmina horizontal 

foi projetado um estacionamento que se transformou na segunda 

praça seca, consequentemente o piso de granito se estende para 

quase toda área sob os pilotis e para a circulação de carros oficiais 

(Figura 04).

03 Timeline da esquerda para a direita, 1937 a 1945, marcando as principais 

modificações durante a construção.

04 Planta das modificações do térreo durante a construção. 
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Integração no projeto com murais, pinturas e esculturas de 

diferentes artistas nacionais e  estrangeiros. Dentre eles, os painéis 

em azulejos de Candido Portinari, pinturas de José Pancetti, 

pinturas de José Pancetti e Alberto da Veiga, esculturas de Bruno 

Giorgi, Celso Antônio e Adriana Janacopulos. Além disso podemos 

destacar o mobiliário desenhado por Oscar Niemeyer (Figura 05).

05

06

Modelo as-built 1945 (corte 2º pavimento) explorando de técnicas como 

fotogrametria digital para os murais e DSM para esculturais

Detalhamento do modelo as-built 1945.
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RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES

Multidisciplinariedade

Interação com o modelo via 
aplicativos - BIMX

Biblioteca de objetos 
paramétricos

Acesso a diferentes fases 
construtivas da edificação

Documentação

MODELO BIM PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA 
(1937-1945)
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Noemia Lucia Barradas Fernandes

RESUMO 

Os estudos da arquitetura moderna brasileira, embora citem com frequência as 

edificações escolares construídas no Rio de Janeiro nas décadas de 1930, 1940 e 

1950, pouco revelam as razões de sua referência como um projeto modernizador 

tanto a nível arquitetônico quanto pedagógico.  

O entrelaçamento entre as diversas memórias abriu um campo de interseções de 

vários caminhos que formam uma rede de relações e encontros culturais, sociais, 

políticas que interagem dinamicamente favorecendo o enriquecimento e a formação 

de expressões das concepções modernas em arquitetura materializadas no Brasil. 

No Brasil da década de 1950 se desenvolveu com as marcas da queda do Estado 

Novo e pelos planos desenvolvimentistas e a esperança de que, através deles, o país 

superaria o atraso econômico e social. No plano federal a política se consolida e se 

expande com a gestão de Juscelino Kubistchek, cujo como símbolo é à mudança da 

capital para o interior do país com a construção de Brasília.  

As escolas do Distrito Federal construídas nessa década do século XX, durante 

um regime político democrático, que se instalou com o fim do regime autoritário 

do Estado Novo e com a promulgação da constituição de 1946, muito avançou em 

relação a forma e a função em comparação as duas décadas anteriores. Valendo-se 

dos princípios modernistas e, no campo pedagógico, da preocupação do governo em 

valorizar a função socializadora da escola, os arquitetos desse período desenvolvem 

projetos visando atender as necessidades de uma sociedade urbana-industrial 

que crescia pós-guerra. A arquitetura adquire, com isso, o papel fundamental no 

desenvolvimento institucional do país e inovador para história da arquitetura escolar 

carioca, através dos edifícios realizados no Distrito Federal entre 1952 e 1957.  

A arquitetura moderna com essas escolas adquire abrangência até então desconhecida. 

Novos e importantes rumos foram estabelecidos às edificações escolares, incorporando 

princípios e diretrizes em sintonia com propostas educacionais já implantadas na década 

de 30 e também com posturas mais avançadas – ressaltando novas características ao 

edifício escolar, projetado segundo os princípios da arquitetura moderna. 

Eram discutidas propostas para uma nova escola. Tomando-se parâmetro os modelos 

pedagógicos e experiências europeias, e, retomando alguns conceitos já introduzidos nas 

escolas de 1932: a criança como referencial central de todas as reflexões e a educação 

entendida de forma mais abrangente, com a incorporação das atividades complementares 

à educação formal, como às físicas e o bem estar corporal, aspectos fundamentais para a 

formação do indivíduo.  

Tais conceitos geram uma correspondência em termos espaciais. O espaço escolar foi 

enriquecido com a adequação do edifício a escala da criança, iluminados e ventilados 

adequadamente e integrados a natureza. 

As edificações escolares são construídas com estrutura em concreto armado 

independente, tendo muitas vezes o pavimento disposto sobre pilotis, ampliando os 

espaços no térreo. Nas fachadas são utilizados grandes painéis em azulejos e brise-

soleil , e pilares/pilotis aparentes. Assim, reiterando a década de 30 e 40 prosseguiam 

os arquitetos a reflexão sobre a articulação clara e racional e a relação de continuidade 

entre exterior e interior agora então alcançada. 

AS ESCOLAS CONSTRUÍDAS NA DECADA DE 1950  

NO ANTIGO DISTRITO FEDERAL NOEMIA 
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Esse quadro no processo escolar realizava-se durante a intensificação do processo de 

industrialização e o deslocamento populacional para o subúrbio, fatores definidores 

dos anos 50. Foram construídas 104 novas escolas, dentre as quais encontramos 

exemplares significativos que materializam e articulam a simbiose entre arquitetura 

e educação. 

Nas escolas da década de 50, integração da edificação escolar com a cidade é muito 

mais próxima em exemplos distintos, enfatizando a busca dos arquitetos e dos 

educadores de incorpora a escola à malha urbana, como um importante equipamento 

urbano. Nessa realidade, pretendemos discorrer sobre os processos que geraram a 

materialização dessas edificações, bem como, sua relação com a cidade. 

Palavras-chave: arquitetura escolar; arquitetura moderna; arquitetura moderna 

carioca 

Noemia Lucia Barradas Fernandes 

Doutoranda, PPGAU UFF 

noemia_barradas@yahoo.com

O CONTEXTO

O Brasil da década de 50 se desenvolveu com as marcas da queda 

do Estado Novo e pelos planos desenvolvimentistas e a esperança 

de que, através deles, o país superaria o atraso econômico e social. 

No plano federal a política se consolida e se expande com a gestão 

de Juscelino Kubistchek, cujo como símbolo é à mudança da capital 

para o interior do país com a construção de Brasília. 

As escolas construídas nessa década do século XX, durante um 

regime político democrático, que se instalou com o fim do regime 

autoritário do Estado Novo e com a promulgação da constituição 

de 1946, muito avançou em relação a forma e a função em 

comparação as duas décadas anteriores. Valendo-se dos princípios 

modernistas e, no campo pedagógico, da preocupação do governo 

em valorizar a função socializadora da escola, os arquitetos desse 

período desenvolvem projetos visando atender as necessidades 

de uma sociedade urbana-industrial que crescia pós-guerra.

01 02Escola Municipal Edmundo Bittencourt Projeto - planta baixa e fachadas.
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03 Vista da Escola Municipal Edmundo Bi encourt e um dos blocos habitacionais 

ao fundo Fotografia da época da construção do Conjunto  Habitacional  

Prefeito Mendes de Moraes 

A ARQUITETURA 

A arquitetura adquire, com isso, o papel fundamental no 

desenvolvimento institucional do país e inovador para história da 

arquitetura escolar carioca, através dos edifícios realizados no 

Distrito Federal entre 1952 e 1957. 

A arquitetura moderna com essas escolas adquire abrangência 

até então desconhecida. Novos e importantes rumos foram 

estabelecidos às edificações escolares, incorporando princípios e 

diretrizes em sintonia com propostas educacionais já implantadas 

na década de 30 e também com posturas mais avançadas – 

ressaltando novas características ao edifício escolar, projetado 

segundo os princípios da arquitetura moderna.

Eram discutidas propostas para uma nova escola. Tomando-se 

parâmetro os modelos pedagógicos e experiências europeias, e, 

retomando alguns conceitos já introduzidos nas escolas de 1932:  

a criança como referencial central de todas as reflexões e a 

educação entendida de forma mais abrangente, com a incorporação 

das atividades complementares à educação formal, como às físicas 

e o bem-estar corporal, aspectos fundamentais para a formação 

do indivíduo.

Os conceitos geram uma correspondência em termos espaciais. 

O espaço escolar foi enriquecido com a adequação do edifício 

a escala da criança, iluminados e ventilados adequadamente e 

integrados a natureza.

AS EDIFICAÇÕES ESCOLARES

As edificações escolares são construídas com estrutura em 

concreto armado independente, tendo muitas vezes o pavimento 

disposto sobre pilotis, ampliando os espaços no térreo. Nas 

fachadas são utilizados grandes painéis em azulejos e brise-soleil, 

e pilares/pilotis aparentes. Assim, reiterando as décadas de 1930 

e 1940 prosseguiram os arquitetos a reflexão sobre a articulação 

clara e racional e a relação de continuidade entre exterior e  

interior agora então alcançada.

Esse quadro no processo escolar realizava-se durante a 
intensificação do processo de industrialização e o deslocamento 
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04 Fachada Principal - Escola Urbana 12 classes. Esta fachada corresponde 

a um tipo de escola que deveria ser utlizado como modelo, porém 

apenas 02 (duas) escolas seguiram este padrão (corresponderia a uma 

escola urbana - 12 classes) - Escola Municipal Grécia e Escola Municipal  

Anita Garibaldi. 05 Escola Municipal Anita Garibaldi 

populacional para o subúrbio, fatores definidores dos  
anos 50. Foram construídas 104 novas escolas, dentre as quais  

encontramos exemplares significativos que materializam e 

articulam a simbiose entre arquitetura e educação.

Nas escolas da década de 1950,  a integração da edificação 

escolar com a cidade é muito mais próxima em exemplos 

distintos, enfatizando a busca dos arquitetos e dos educadores de  

incorpora a escola à malha urbana, como um importante 

equipamento urbano. 

ALGUNS EXEMPLOS 

Nesta realidade a Escola Municipal Edmundo Bittencourt, 

inserida no Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Morais é 

um grande exemplo. Tanto sua idealização quanto o início de sua 

construção são do final da década de 40, dentro de um conjunto, 

uma unidade habitacional, relacionando-se com todo seu entorno, 

esteticamente, funcionalmente e visualmente. O programa da 

edificação “ultrapassa” o que imaginava. 

A integração e o desenvolvimento de atividades, quer no parque 

aquático e os demais equipamentos da unidade transformam-se 

em uma pequena cidade, no qual é possível freqüentar a escola, o 

posto de saúde, as aulas de natação em  contato com a família. Sua 

distribuição funcional desenvolve-se em dois pavimentos. 

No térreo situam-se os compartimentos de serviço e áreas de 

convívio comum, além do parque aquático e, no 1º. pavimento 

as salas de aula com varanda e grandes janelas, biblioteca, hall 

de entrada e administração. O rompimento com a forma e o uso 

de materiais é outro fator importante, materiais originais como 
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06

07

Escola Municipal Grécia

E. M. Edmundo Bittencourt na Rua Lopes Trovão, nº. 287 - Benfica 1ª. CRE.  

Inaugurada em 31/02/1952 

elementos vazados de cerâmica (cobogós), os brises, painéis 

artísticos são utilizados de forma lúdica e inovadora. 

Esta escola rompe decisivamente com as tipologias precedentes, 

embora a partir dela não se tenha prosseguido com a experiência, 

então adotadas por Afonso Eduardo Reidy. 

Em outras escolas, como Escola Municipal Anita Garibaldi, Escola 

Municipal Grécia, Escola Municipal Guatemala projetadas por 

Rosthan de Farias e as Escola Municipal Orsina da Fonseca e 

Escola Municipal Tamandaré de Enéas Silva, encontramos a busca 

por um espaço mais integrador e lúdico, onde o aluno partilhasse 

o desenvolvimento de suas potencialidades. Estas escolas, 

localizadas em centros de bairro, em grandes terrenos (com 

exceção da Escola Municipal Guatemala – localizada em frente a 

uma praça em um bairro do centro da cidade) e sua organização 

espacial pautada em um programa arquitetônico amplo que visa 

atender um público diversificado de uma sociedade pós-guerra.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A arquitetura representativa do Movimento Moderno, vem 

sentido o peso do tempo, do uso e da verdade de seus materiais, a 

preocupação com seu estado da arte já é percebido nos vários ações 

em busca de respostas e parâmetros para se intervir sem «riscos», 

e acreditamos que uma atuação física efetiva ainda se encontre 

ainda em estágio inicial, e estas tenderão a se intensificar, seja pela 

importância cultural e artística desse período seja pela iminência 

de perda a que estão sujeitas, embora modernas, necessitam de 
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08

09

10

Vista Parcial da escola E. M.Guatemala na Praça Presidente Aguire 
Cerdá, nº. 55 - Bairro de Fátima - 1ª. CRE. Inaugurado em 05/04/1954.  
Bem tombado municipal - Decreto de tombamento nº. 23961 de 09 de 
fevereiro de 2004

Vista da fachada principal  da E. M. Anita Garibaldi na Estrada Maracajás, 
nº.1294 - Ilha do Governador - Galeão - 4ª. CRE Inaugurada em 
19/04/1954. Tombada pelo município pelo Decreto nº. 19003 de 5 de 
outubro de 2000. data: s/d

Vista parcial da fachada da E. M. Grécia na Av. Brás de pina, nº. 1614 - Vila 
da Penha - 4ª. CRE. Inaugurada em 31/10/1957. Tombada pelo município 
pelo Decreto nº. 9414 de 21 de junho de 1990. 

conservação e zelo, o que exige, portanto, empenho em ações de 

preservação. No caso especifico das edificações escolares, estamos 

frente ao desafio de preservar «criteriosamente» a produção 

arquitetônica de um equipamento urbano que está distribuído em 

vários locais e possui além do uso intenso, um uso muito singular e 

que requer um olhar apurado e cuidadoso não só dos profissionais 

da preservação da arte e arquitetura, mas especialmente de quem 

se apropria do seu espaço no dia a dia, criando hábitos e rotinas 

que sejam intensas, porém cuidadosas e respeitosas, permitindo 

uma fruição e a ausência da necessidade de intervenções mais 

profundas e ou renovações inadequadas que ponham em risco a 

autenticidade e o uso da edificação.
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Carla Maria Teixeira Coelho

RESUMO

O tema das mudanças climáticas tem sido foco de pesquisas em vários campos 

do conhecimento, como saúde e meio ambiente, mas em relação ao patrimônio 

cultural as discussões no cenário nacional ainda se encontram muito restritas. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar os cenários previstos para a cidade 

do Rio de Janeiro considerando os impactos das mudanças climáticas e analisar 

de que forma as alterações podem afetar os edifícios e sítios históricos modernos 

existentes na cidade, levando em conta suas características e vulnerabilidades. As 

pesquisas indicam a possibilidade de aumento da temperatura do ar, da intensidade 

e quantidade de chuva, da frequência de eventos meteorológicos extremos e 

do nível do mar. A combinação entre os cenários previstos e as características 

específicas da arquitetura moderna carioca – tais como a ausência de elementos 

tradicionais de proteção contra as intempéries; o uso extensivo de concreto armado; 

a combinação de técnicas modernas e materiais tradicionais; e a proximidade com 

o mar – representam ameaças que podem impactar significativamente esses bens. 

Nesse contexto, a adoção de abordagens preventivas focadas na  gestão dos riscos 

identificados revela-se fundamental para garantir a conservação do patrimônio 

moderno carioca.  

Palavras chave: Arquitetura moderna; gestão de riscos; mudanças climáticas.

ABSTRACT

Climate change has been the focus of research in various fields of knowledge, such as 

health and environment, but in relation to cultural heritage discussions on the national 

scene are still very restricted. The objective of this paper is to present the scenarios for 

the city of Rio de Janeiro considering the impacts of climate change and to analyze how 

changes can impact modern buildings and sites, taking into account their characteristics 

and vulnerabilities. Research indicates the possibility of increasing in air temperature; 

rainfall intensity and amount; frequency of extreme weather events and sea level rise. 

The combination of the predicted scenarios and the specific characteristics of modern 

Rio architecture - such as the absence of traditional elements of protection against 

the weather; the extensive use of reinforced concrete; the combination of modern 

techniques and traditional materials; and proximity to the sea - represent threats 

that can significantly impact these assets. In this context, the adoption of preventive 

approaches focused on the management of identified risks proves to be fundamental to 

guarantee the conservation of Rio’s modern heritage.

Keywords: modern architecture; risk management; climate change.
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INTRODUÇÃO

O termo mudanças climáticas é definido pelo Intergovernmental 

Panel on Climate Change-IPCC como as alterações no estado 

do clima que persistem durante um longo período de tempo – 

tipicamente décadas ou mais – podendo ser causadas por processos 

internos naturais ou forças externas, como ciclos solares, erupções 

vulcânicas, e mudanças na composição da atmosfera ou no uso da 

terra causadas pelo homem (IPCC, 2014). 

Coordenado pela United Nations Organization for Education, 

Science and Culture-UNESCO e composto por cientistas de várias 

partes do mundo, o IPCC tem realizado desde o final da década 

de 1980 pesquisas relacionadas aos impactos, adaptação e 

vulnerabilidade relacionados às mudanças climáticas. As análises 

realizadas levam em consideração as mudanças já observadas 

em relação ao clima mundial e os cenários futuros, considerando 

projeções otimistas (de baixas emissões de gases do efeito estufa) 

e pessimistas (de altas emissões). 

De acordo com o IPCC, ao longo do século XX a temperatura média 

global aumentou aproximadamente 0,6°C e o nível médio do mar 

aumentou em pelo menos 0,1 m. Em relação aos cenários futuros 

as questões identificadas apontam algumas situações que podem 

impactar, de maneiras distintas, as diferentes regiões do planeta: 

elevação de até 5°C na temperatura global até o final do século 

XXI caso os cenários de altas emissões se concretizem; eventos 

climáticos extremos (incluindo ondas de calor, precipitação intensa 

e inundações costeiras); e aumento do nível do mar. 

No campo do patrimônio cultural a UNESCO, através do World 

Heritage Centre – WHC, tem investido desde o início do século 

XXI no levantamento e disseminação de dados relacionados aos 

impactos das mudanças climáticas. Em 2009 publicou Case Studies 

on Climate Change and World Heritage onde são analisados diversos 

exemplos de bens naturais e culturais considerando os riscos para 

sua conservação influenciados pelas mudanças climáticas, bem 

como as possíveis estratégias para sua mitigação. 

Na Inglaterra, por exemplo, as pesquisas indicaram que as 

inundações causadas pelo Rio Tâmisa, que atravessa a cidade de 

Londres, podem se tornar mais intensas e frequentes devido ao 

aumento do nível do mar e dos eventos climáticos extremos. De 

acordo com as previsões elaboradas, diversos sítios históricos 

(inclusive alguns reconhecidos como patrimônio da humanidade) 

podem ser atingidos, tais como a Torre de Londres e o Palácio de 

Westminster [Figura 01]. A área de risco de alagamentos abriga 

diversas edificações modernas, como o Royal National Theatre 

(projetado por Denys Lasdun em 1963) e o Royal Festival Hall 

(projetado entre 1948 e 1951 por uma equipe liderada por Robert 

Matthew), ambos tombados como patrimônio cultural nacional. 

Os efeitos decorrentes da ação da água resultante das inundações 

podem incluir erosão dos elementos construtivos e crescimento 

de microrganismos, como o mofo (WHC, 2009).

Um planejamento de longo prazo está sendo desenvolvido para a 

cidade através do Thames Estuary 2100 Plan que visa melhorar as 

soluções existentes1  para proteção da cidade e desenvolver novas 

1 Desde a década de 1970 a cidade conta com um sistema de proteção contra 

inundações, a Thames Barrier.
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estratégias considerando os cenários de mudanças previstos até o 

final do século XXI. 

Além da divulgação de publicações técnicas sobre o assunto, 

o World Heritage Centre elaborou ainda Climate Change and  

World Heritage. Reporting on Predicting and Managing the 

Impacts of Climate Change on World Heritage (2007), onde 

apresenta uma síntese dos principais tipos de riscos para o  

patrimônio cultural que podem ser causados ou influenciados 

pelas mudanças climáticas; e Policy Document on the Impacts 

of Climate Change on World Heritage Properties (2009) 

01

02

Trecho do Rio Tâmisa com indicação das áreas sujeitas ao risco de inundação e 

identificação de alguns sítios que podem ser afetados.

Vista do National Theatre de Londres, às margens do Rio Tâmisa.

visando orientar os Estados-Membros da UNESCO em 

relação ao tema. O documento destaca a necessidade 

de que cada país realize ações de monitoramento, mitigação de 

riscos e adaptação focados na realidade local (WHC, 2008). 

O objetivo do presente trabalho é apresentar os cenários futuros 

para a cidade do Rio de Janeiro relacionados às mudanças 

climáticas e analisar de que forma as alterações previstas podem 

impactar os edifícios e sítios históricos modernos. As pesquisas 

que buscam identificar e prever os impactos das mudanças 

climáticas sobre o patrimônio cultural são ainda escassas no  

Brasil. Para o desenvolvimento do presente trabalho foram 

utilizadas referências de investigações realizadas em outros  

países cuja temática apresenta pertinência em relação aos 

problemas que podem impactar o patrimônio moderno localizado 
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na cidade do Rio de Janeiro. Espera-se dessa forma chamar atenção 

para a necessidade de desenvolvimento de pesquisas específicas 

para o contexto local visando subsidiar o estabelecimento de 

estratégias de conservação de longo prazo para esses bens. 

CENÁRIOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO

De acordo com dados divulgados pela Urban Climate Change 

Research Network - UCCRN2 a cidade do Rio de Janeiro 

será a mais impactada da América Latina em decorrência das 

alterações relacionadas às mudanças climáticas. Diversos fatores 

contribuem para sua vulnerabilidade, incluindo a proximidade 

com o mar, a grande presença de encostas e o crescimento urbano 

desordenado. Ao longo do tempo a cidade tem sofrido recorrentes 

perdas humanas e materiais resultantes de eventos climáticos 

extremos – como temporais –  e das consequentes enchentes 

e deslizamentos. As pesquisas relacionadas aos impactos das 

mudanças climáticas indicam um quadro ainda mais dramático 

considerando-se o histórico de problemas já observados e as 

características geográficas da cidade. 

Desde a década de 1950 o nível do mar no estado do Rio de Janeiro 

tem aumentado entre 1,8 e 4,2 milímetros por ano (PBMC, 2016). 

As alterações do clima já observadas na cidade, identificadas a  

partir da análise de dados meteorológicos levantados entre a 

 década de 1960 e a primeira década dos anos 2000, indicam  

2 O núcleo latino-americano da Rede de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas 

Urbanas (UCCRN) foi implantado em 2015 no Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz, em 

parceria com a Coppe UFRJ.

aumento da frequência das chuvas intensas, dos totais 

pluviométricos anuais, da umidade relativa e da temperatura 

do ar3 (INPE/UNICAMP/UFRJ, 2010). A tendência de aumento 

dos índices pluviométricos pode ser verificada no Relatório 

Anual de Chuva para a cidade do Rio de Janeiro no ano de 2013 que  

apresenta, além dos dados anuais de precipitação registrados na 

cidade, uma avaliação comparativa com as médias anuais de 1997  

a 2012. Das 32 estações de monitoramento espalhadas pela  

cidade, 28 apresentaram aumento dos índices de até 63% no 

período analisado (D’ORSI et al, 2013). 

Em relação aos cenários futuros os dados do Painel Brasileiro de 

Mudanças Climáticas para a região onde está localizada a cidade 

do Rio de Janeiro4 indicam tendência de aumento gradativo 

de temperatura até o final do século XXI: entre 0,5oC e 1oC até 

2040; entre 1,5oC e 2oC no período 2041-2070; e entre 2,5oC  

e 3oC no período 2071-2100. Também em relação à pluviometria 

os dados indicam tendência de intensificação nos padrões de  

chuva em torno de 5% a 10% até 2040; de 15% a 20% no 

período 2041-2070; e entre 25% a 30% no período 2071-2100  

(PBMC, 2012).

3 A pesquisa foi realizada a partir da análise de séries históricas de variáveis 

meteorológicas das estações Alto da Boa Vista e Santa Cruz do inMet - Instituto Nacional de 

Meteorologia. Tais estações foram escolhidas por estarem localizadas em condições urbanas 

distintas e extremas: o Alto da Boa Vista caracteriza-se como um ambiente florestado, com 

menor expansão e adensamento urbano; e Santa Cruz como uma área de alto crescimento 

da malha urbana (INPE/UNICAMP/UFRJ, 2010).

4 Os dados do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas são apresentados por biomas. 

Para o caso da cidade do Rio de Janeiro foram utilizados dados da área de Mata Atlântica, 

Porção Sul/Sudeste (S/SE).
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O Rio de Janeiro encontra-se particularmente vulnerável, por se 

tratar de cidade litorânea, em relação à tendência de aumento 

do nível médio do mar esperada como mudança global. Apesar 

de não haver consenso sobre as alterações, as previsões indicam 

aumento em torno de 0,5m até o final do século XXI. As áreas 

da cidade mais vulneráveis, considerando as oscilações da maré, 

foram identificadas em um estudo elaborado pelo Instituto Pereira 

Passos da Prefeitura do Rio de Janeiro como aquelas localizadas 

abaixo da cota de 1,5m (MENDONÇA; DA SILVA, 2008). No 

cenário elaborado, as áreas mais atingidas seriam o litoral da Baía 

de Guanabara, a Baixada de Jacarepaguá, as áreas adjacentes à 

Baía de Sepetiba e o Distrito Industrial de Santa Cruz [Figura 03].

03 Mapa da cidade do Rio de Janeiro com identificação das áreas mais 

vulneráveis ao aumento do nível do mar: amarelo - áreas com cotas até 

0,40m; laranja – áreas com cotas entre 0,40m e 0,60m; vermelho - áreas 

com cotas entre 0,60m e 1,50m. 

04 Mapa de suscetibilidade ao escorregamento na cidade do Rio de Janeiro.

Os danos relacionados ao aumento do nível do mar podem ser 

potencializados pela combinação com eventos extremos (como 

ventos intensos e chuvas torrenciais), resultando em destruição 

na área costeira e inundações ainda mais difíceis de escoar 

(INPE/UNICAMP/UFRJ, 2010). A análise dos dados relacionados 

a desastres no estado do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos 

indicam a predominância de eventos relacionados à inundação 

(brusca ou gradual) e movimento de massa. Em ambos os casos a 

causa do desastre geralmente está relacionada às chuvas intensas  

(UFSC, 2011).

Após as chuvas torrenciais ocorridas na cidade em 2010 a Geo 

Rio elaborou um estudo para classificação do território a partir 

de categorias de suscetibilidade a escorregamentos (baixa, média 

e alta)5. O resultado chama atenção pela quantidade de áreas 

classificadas como de alta suscetibilidade – que correspondem em 

geral aos morros e encostas da cidade [Figura 04]. 

5 O mapa digital elaborado pela Geo Rio pode ser consultado em http://portalgeo.rio.

rj.gov.br/ipp_viewer/?config=config/georio/escorrega.xml.
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A Lei nº 5.248 de 2011 promulgada pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro institui a Política Municipal sobre Mudança do Clima e 

Desenvolvimento Sustentável. Uma de suas diretrizes define 

o incentivo à promoção de pesquisas, produção e a divulgação 

de conhecimento sobre as mudanças climáticas e sobre as 

vulnerabilidades dela decorrentes. Estabelece também metas 

de redução de 20% das emissões de gases de efeito estufa até 

2020 (PCRJ, 2011). A legislação em questão estabelece como 

foco aspectos sociais e ambientais, mas a dimensão do patrimônio 

cultural não aparece diretamente contemplada. 

RISCOS PARA O PATRIMÔNIO MODERNO

Considerando as ameaças relacionadas aos cenários descritos 

anteriormente e as características dos edifícios e sítios históricos 

modernos localizados na cidade do Rio de Janeiro analisaremos a 

seguir os principais riscos para sua conservação caso os cenários 

de aumento das emissões de gases do efeito estufa e consequentes 

aletrações no clima se concretizem ao longo do século XXI. Para 

tanto adotamos o conceito de risco tal como definido pelo ICCROM, 

ou seja, “a possibilidade de perda de valor para o bem cultural” 

(MICHALSKI; PEDERSOLI, 2016, p.17). Para essa análise foram 

utilizados como referência os riscos genéricos para o patrimônio 

cultural listados pelo World Heritage Centre (2007): 

- Potencialização dos problemas de infiltração e drenagem dos 

sítios devido ao aumento da precipitação

A busca pela racionalidade da forma arquitetônica experimentada 

pelos arquitetos do movimento moderno levou à uma arquitetura 

que não apresenta, em muitos casos, os elementos tradicionais de 

proteção contra intempéries - como beirais de telhados, vergas e 

pingadeiras. As coberturas planas e terraços jardins são fatores 

adicionais de vulnerabilidade em relação à ação das intempéries 

considerando que as técnicas de impermeabilização à época 

ainda não eram avançadas o suficiente para garantir condições de 

estanqueidade a médio e longo prazo. 

O aumento da precipitação pode impactar as edificações modernas 

distribuídas pela cidade, principalmente aquelas que possuam 

coberturas planas e terraços jardins. Os sistemas de águas pluviais 

podem não dar vazão às chuvas intensas causando problemas 

de infiltração ou potencializando os existentes. Em relação aos 

sítios o aumento do volume de chuvas pode causar dificuldades 

de drenagem do terreno e encharcamento. Em ambos os casos 

é provável que sejam necessárias adaptações para garantir o 

escoamento do novo volume de água.

- Danos aos revestimentos externos e estruturas causados pelo 

aumento da incidência de tempestades e rajadas de vento

Como mencionado anterioramente, o aumento da incidência de 

eventos meteorológicos extremos é uma das alterações causadas 

pelas mudanças climáticas. As edificações  - especialmente aquelas 

localizadas na zona litorânea da cidade – podem ser impactadas 

pelo aumento da incidência de tempestades e rajadas de vento, 

o que pode contribuir para a deterioração dos materiais de 

revestimento e danos estruturais. 

- Aceleração da deterioração de elementos em madeira devido à 

elevação dos níveis de umidade relativa do ar e da precipitação



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO140

Embora tenha sido influenciada pelas idéias dos arquitetos 

europeus pioneiros do Movimento Moderno, a arquitetura   

moderna carioca desenvolveu-se com características 

próprias. Produtos pré-fabricados e outros tipos de materiais  

industrializados eram raros e caros considerando que a indústria 

nacional era ainda insipiente. Muitos edifícios modernos foram 

executados utilizando-se um misto de técnicas modernas 

(como o concreto armado e materiais tradicionais (como 

madeira e cerâmica). A madeira foi bastante utilizada em 

elementos como esquadrias e brises. Como defendido por autores 

como Conduru (2004) esse “descompasso” entre as condições 

de produção no contexto brasileiro e os princípios difundidos 

pelo Movimento Moderno não deve ser entendido como um 

aspecto negativo, mas como uma das características marcantes 

da nossa arquitetura moderna. É importante, portanto, que esses  

elementos sejam preservados como vestígios materiais desse 

contexto de produção. 

Ao longo do tempo os elementos de madeira, especialmente  

aqueles lozalizados nas fachadas, vêm se degradando em 

decorrência dos altos níveis de umidade relativa e pluviometria 

observados na cidade e da falta de rotinas de conservação, sendo 

bastante comum observar sua substituição por esquadrias de 

alumínio. Em algumas intervenções de restauração têm se optado 

por sua substituição devido ao estado avançado de deterioração. 

Em geral utilizam-se réplicas com o mesmo desenho executadas em 

alumínio, como no caso da intervenção do Conjunto Residencial 

Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho)6 [Figura 05]. 

6 O levantamento realizado para o projeto de restauração indicou a presença de 

apenas 8 esquadrias originais de madeira no bloco A, de um total de 272 (BRITTO, 2015).

05 Fachada do bloco A do Pedregulho antes e depois da restauração realizada entre 

2013 e 2015. Na foto da esquerda é possível observar o número reduzido de 

esquadrias de madeira remanescentes, todas em avançado estado de deterioração.

A madeira é um material higroscópico e, portanto, bastante 

susceptível à àção da água e da umidade relativa do ar. Os 

cenários previstos para a cidade em relação a esses parâmetros 

podem levar à aceleração dos processos de deterioração dos 

elementos de madeira que se mantém conservados, ficando estes 

ainda mais sujeitos à biodeterioração (especialmente ataque de 

mofo e cupins) e danos mecânicos devido à variação da umidade  

relativa do ar. 

A adoção de ações de monitoramento e conservação rotineiras 
são fundamentais para mitigação desses riscos, possibilitando a 
realização de intervenções que consigam interromper ou retardar 

os processos de deterioração. 
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- Aceleração dos processos de deterioração dos elementos  

em concreto devido ao aumento da temperatura e da umidade  

relativa do ar 

Apesar de se tratar de um material que vem sendo empregado há 

séculos, foi durante o Movimento Moderno que o uso do concreto 

como material de construção chegou ao auge. Grande parte dos 

edifícios modernos existentes na cidade do Rio de Janeiro foi 

construída com estrutura de concreto armado, apesar da indústria 

do cimento nacional ser pouco expressiva à época. 

A conservação dos elementos em concreto armado é influenciada 

pela qualidade dos materiais e das técnicas utilizados quando 

de sua construção; e pelas características ambientais do sítio 

onde estão localizados.  As mudanças climáticas podem alterar 

este ambiente, especialmente em longo prazo, causando a 

aceleração dos processos de deterioração. O concreto armado – 

especialmente o aparente – é um material de difícil restauração. 

Quando degradado em geral precisa ser parcial ou integralmente 

substituído, gerando lacunas de difícil preenchimento e perdas 

significativas em relação à materialidade do bem.

Uma das principais causas da deterioração do concreto está 

relacionada ao processo de carbonatação, que de maneira 

simplificada pode ser descrita como a perda de alcalinidade do 

concreto decorrente da penetração de dióxido de carbono (CO2) da 

atmosfera. O processo de carbonatação pode atingir a armadura 

metálica do concreto levando à sua corrosão. A armadura corroída 

se expande causando trincas e delaminação do concreto, além de 

manchas de ferrugem na superfície (SLATON et al, 2014). 

De acordo com Stewart et al (2011)7 o aumento da temperatura 

relacionado às mudanças climáticas poderá acelerar os processos 

de carbonatação dos elementos em concreto devido ao aumento do 

seu coeficiente de difusão. Associada ao aumento da concentração 

de CO2 no ar (previsto nos cenários pessimistas do IPCC) essa 

situação poderá contribuir para a corrosão das armaduras. O 

aumento dos índices de umidade relativa do ar podem tabém 

contribuir para potencializar tanto os processos de carbonatação 

quanto a corrosão das armaduras do concreto. 

Assim como no caso dos elementos de madeira o monitoramento 

é estratégia fundamental para minimização desse tipo de risco, 

através do levantamento periódico dos índices de carbonatação 

do concreto e identificação precoce de indícios de processos de 

corrosão. 

- Alterações significativas de volumetria e layout para instalação 

de sistemas de climatização

O modo como os arquitetos resolveram simultaneamente  a 

questão da integração entre interior e exterior e da proteção contra 

a insolação pode ser considerada uma das características mais 

importantes da arquitetura moderna carioca. Varandas, brises, 

cobogós, treliças e outros elementos – muitos deles inspirados 

na arquitetura colonial brasileira – foram empregados de maneira 

criativa e funcional. A ventilação cruzada foi também um dos 

7 O estudo realizado investigou os impactos das mudanças climáticas sobre o 
risco de danos corrosivos às estruturas de concreto em 100 anos (de 2000 a 2100), 
modelando mudanças na concentração de CO2, temperatura e umidade relativa do 
ar em duas cidades australianas: Sydney (clima temperado) e Darwin (clima tropical).
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recursos utilizados visando o conforto humano dos usuários das 

edificações. 

 A cidade do Rio de Janeiro possui clima quente e úmido sendo 

a média histórica das temperaturas de 23,8°C e da umidade 

relativa do ar 79,1%.8 No verão a temperatura pode ultrapassar 

os 40°C, causando desconforto considerável para a população. 

Como mencionado anteriormente os edifícios modernos cariocas 

apresentavam originalmente uma série de soluções voltadas para 

garantir o conforto dos usuários dos espaços sem necessidade  

de utilização de sistemas de ar condicionado. Em muitos casos 

essas soluções foram alteradas – brises foram removidos, vãos 

fechados e esquadrias alteradas impedindo a ventilação cruzada – 

reduzindo as possibilidades de climatização passiva das edificações 

[Figura 06]. 

Os cenários previstos para a cidade – aumento da temperatura 

e da umidade relativa do ar – podem representar uma pressão 

ainda maior para instalação de sistemas de climatização 

mecânicos, gerando alterações internas e externas significativas 

nas edificações. Para mitigação desse tipo de risco é fundamental 

recuperar as soluções projetuais originais que visavam garantir o 

conforto humano e basear as novas intervenções em diagnósticos 

das características ambientais específicos para cada edificação 

ou sítio. Para os casos em que a utilização de equipamentos 

de climatização seja inevitável é fundamental garantir que sua 

instalação cause o menor impacto possível no valor das edificações 

e seja energeticamente eficiente. 

8 De acordo com as Normais Climatológicas do período 1960 – 1990.

06 Fachada do edifício Marquês do Herval. À esquerda registro logo após sua 

construção, ainda com os brises móveis para proteção contra incidência solar. 

À direita situação atual após remoção dos brises e instalação de equipamentos de  

ar condicionado.

- Aceleração dos processos de deterioração e alagamento dos 

sítios devido ao aumento do nível do mar

O aumento do nível do mar pode gerar diversos problemas para os 

sítios históricos localizados na área litorânea da cidade, incluindo 

erosão, inundações intermitentes e submersão permanente das 

áreas de cota mais baixa. Os mapas de risco9  indicam, por exemplo, 

as áreas do Aterro do Flamengo, da Estação de Hidroaviões e do 

Aeroporto Santos Dumont10 como passíveis de alagamento caso 

os cenários de aumento de temperatura do ar se concretizem.  

As projeções indicam que os sítios onde estão localizados podem 

ficar parcialmente submersos no cenário que considera aumento 

9 Para elaboração deste trabalho foram consultados os mapas disponibilizados 
pela Climate Central, organização não governamental que atua no desenvolvimento 
de pesquisas e divulgação científica relacionados ao tema das mudanças climáticas. 

As bases consultadas podem ser acessadas em http://www.climatecentral.org/.  
10 A Estação de Hidroaviões foi tombada pelo IPHAN em 1957 e o Parque 
Brigadeiro Eduardo Gomes (Aterro do Flamengo) em 1965 ; o Aeroporto Santos 
Dumont foi tombado pelo INEPAC em 1998. 
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de temperatura global de 1,5°C, e totalmente submersos no 

cenário de aumento de 3°C [Figuras 07 e 08]. O encharcamento 

do terreno pode contribuir para a deterioração dos materiais 

construtivos por ação da água (umidade ascendente) e interferir 

no desenvolvimento da vegetação existente, compromentendo 

as soluções paisagísticas. As inundações podem danificar os  

materiais de construção não concebidos para resistir à imersão 

prolongada e até mesmo inviabiliar o uso desses espaços.  

Os riscos relacionados ao aumento do nível do mar podem ser 

analisados na escala do sítio, mas as soluções devem ser pensadas 

na escala da cidade – como vem sendo feito em cidades como 

Londres, Veneza e Tóquio. De maneira mais ampla deve-se levar 

Aeroporto Santos Dumont
Aeroporto Santos Dumont

Museu de Arte Moderna

Monumento aos Mortos 
da II Guerra Mundial

Estação de hidroaviões
Estação de hidroaviões

07 08Projeção de aumento do nível do mar (manchas em azul) considerando o cenários 

de elevação da temperatura global do ar em 1,5°C. 

Projeção de aumento do nível do mar (manchas em azul) considerando o cenários 

de elevação da temperatura global do ar em 3°C. 

em consideração a escala global através da inclusão das ações de 

preservação nos esforços para garantia de eficiência energética e 

redução da emissão de resíduos no ambiente. 

O PAPEL DO PATRIMÔNIO CULTURAL NO  

COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Um aspecto ainda pouco explorado da preservação do 

patrimônio edificado está relacionado ao seu papel em relação à 

sustentabilidade ambiental.11 Como defende Cassar (2009, p.6), 

11 O conceito de sustentabilidade está relacionado à definição de desenvolvimento 
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a conservação material é uma atividade que evita a geração de 

resíduos e contribui para a diminuição do consumo de recursos 

não renováveis. A autora ressalta que “Defender o uso continuado 

de edifícios antigos estende sua vida produtiva por meio de novos 

usos; isso reduz o desperdício de material, conserva energia 

incorporada, e preserva as habilidades humanas e criatividade 

necessárias para produzí-los”. 

A reutilização dos edifícios modernos quando comparada à sua 

substituição por novas edificações representa redução do volume 

de resíduos sólidos e da produção de gases do efeito estufa. Um 

estudo realizado em 2004 para o complexo que abriga a sede 

das Nações Unidas, projetado por Oscar Niemeyer e equipe e 

construído em Nova York na década de 1950 [Figura 09], buscou 

analisar os benefícios trazidos pela sua recuperação em relação à 

sua hipotética demolição e substituição por uma nova construção. 

O projeto de intervenção desenvolvido para o complexo deveria 

servir de referência, considerando o papel que as Nações Unidas 

têm desempenhado no combate às mudanças climáticas.12 Para 

sustentável, caracterizado como aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”  

(ONU, 1987, p.41).

12 Além das ações e publicações já mencionadas no presente artigo, as Nações 

Unidas têm promovido uma série de conferências e propostas internacionais para 

redução dos impactos negativos da ação humana sobre o planeta. Dentre esses encontros 

podemos destacar a Eco-92 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento; a Conferência de Copenhague - Conferência das Nações Unidas sobre as 

Mudanças Climáticas de 2009 ; e a COP21 - Conferência das Partes da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de 2015. A COP21 resultou no Acordo de Paris 

(em vigência desde novembro de 2016) que estabelece, por exemplo, o compromisso dos 

países signatários – incluindo o Brasil – de limitar o aumento da temperatura global em no 

máximo 2oC até o final do século XXI.

09  Vista do complexo que abriga a sede das Nações Unidas, em Nova York

tanto a questão da sustentabilidade foi colocada como diretriz, 

somando-se às considerações de caráter cultural, arquitetônico 

e histórico, tendo como premissas a redução do consumo de 

energia da edificação, racionalização do uso da água e melhoria da 

qualidade ambiental interna (ADLERSTEIN, 2016). 

O estudo realizado confirmou que a conservação dos elementos 

principais das edificações existentes – componentes estruturais, 

envelope opaco e paredes internas – resultaram em significativa 

economia de carbono, tanto em termos de energia incorporada 

como de novas emissões. Se os edifícios existentes fossem 

demolidos e substituídos por novas construções de mesmas 

dimensões, levaria entre 35 e 70 anos para que as emissões de 

carbono fossem compensadas. Os autores do estudo defendem 

que a recuperação de edifícos existentes “pode ser considerada 
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uma estratégia fundamental para reduzir as emissões de carbono a 

curto prazo como parte da resposta nacional e global às mudanças 

climáticas” (ADLERSTEIN, 2016, p.4). 

A UNESCO destaca, em seu Policy Document on the Impacts 
of Climate Change on World Heritage Properties, a necessidade 

de desenvolvimento de estratégias de adaptação dos bens 

reconhecidos como patrimônio da humanidade que incorporem 

a redução de emissões de gases do efeito estufa como uma das 

diretrizes (WHC, 2009). Considerando o papel simbólico que 

edifícios e sítios históricos possuem, a utilização de recursos que 

promovam a utilização eficiente de energia nesses bens pode ter 

ainda uma função didática, servindo como exemplo e promovendo 

a conscientização da sociedade em geral sobre essa questão. 

GESTÃO DE RISCOS PARA O PATRIMÔNIO MODERNO 

Embora defendida desde os primeiros documentos internacionais 

que discutem o tema da preservação – como a Carta de Restauro 

de Atenas, de 1931, e Carta de Veneza, de 1964 – a abordagem 

preventiva para o patrimônio cultural é ainda pouco adotada 

no contexto brasileiro. O Documento de Madri - Critérios para a 

conservação do patrimônio arquitetônico do século XX, elaborado 

em 2011 pelo International Scientific Committee on Twentieth 

Century Heritage do ICOMOS destaca a necessidade de adoção 

de ações regulares de conservação para edifícios e sítios modernos 

em detrimento de intervenções de restauração e recuperação.  

Desde a década de 1980 a conservação preventiva tem se 

desenvolvido como estratégia para garantir a integridade e 

autenticidade dos bens culturais em longo prazo. Uma relevante 

contribuição trazida por essa abordagem está relacionada à 

necessidade de compreensão das características do ambiente  

onde determinado bem cultural está localizado para 

estabelecimento de relações de causa e efeito em relação aos 

processos de deterioração, priorizando a atuação sobre as causas  

dos problemas, preferencialmente antes que os danos ocorram. 

As recorrentes perdas de bens culturais em todo o mundo devido 

a eventos extremos como enchentes, terremotos e incêndios 

levaram instituições ligadas à preservação do patrimônio cultural 

a se articular e investir em estratégias preventivas. Na década 

de 1990, por exemplo, foi criada uma força-tarefa envolvendo 

instituições como o ICCROM, UNESCO, ICOMOS, ICOM13 

que estabeleceu cinco áreas principais de atuação: resposta 

às emergências; treinamento; orientações; documentação; e 

conscientização. Em 1996, como resultado desse trabalho foi 

criado o Comitê Internacional do Escudo Azul (cujo formato foi 

inspirado na atuação da Cruz Vermelha) para coordenar as ações 

de resposta às emergências. 

Outro importante resultado dos esforços internacionais para 

desenvolvimento de abordagens preventivas foi a adaptação 

e disseminação da metodologia de gestão de riscos para o 

patrimônio cultural. Como exemplos podemos citar o documento 

Risk Preparedness: a Management Manual for World Cultural 

Heritage (1998) elaborado pelo ICCROM em parceria com o 

13 ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration 

of Cultural Property; ICOMOS – International Council of Monuments and Sites; ICOM - In-

ternational Council of Museums.
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ICOMOS e a UNESCO; e A Guide to Risk Management of Cultural 

Heritage14 (2016), elaborado também pelo ICCROM em parceria 

com o Canadian Conservation Institute. 

A gestão de riscos é reconhecida atualmente como uma importante 

ferramenta da conservação preventiva, ampliando o horizonte de 

análise de forma a incorporar dados sobre os cenários futuros. 

O conceito básico de gestão de riscos para o patrimônio cultural 

está ligado à redução da possibilidade de perda de valor dos bens 

culturais, voltando-se não apenas para eventos catastróficos, mas 

também para os processos lentos e cumulativos que afetam os 

bens culturais. Seu objetivo é contribuir para o estabelecimento 

de prioridades e concepção de estratégias mais eficientes para 

a conservação preventiva do patrimônio cultural, permitindo 

uma visão integrada dos danos esperados e perdas relacionadas 

14  O manual foi traduzido em 2015 pelo Centro Lucio Costa do IPHAN, podendo ser 

acessado em http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231807POR.pdf.

10 Inundação da Casa Farnsworth durante cheia do Rio Fox.

aos bens culturais, e das soluções de mitigação (MICHALSKI; 

PEDERSOLI, 2016).

Levando em consideração os impactos das mudanças climáticas 

sobre o patrimônio moderno descritos anteriormente, a adoção 

da gestão de riscos revela-se fundamental para minimização 

das perdas. Um exemplo interessante é o da Casa Farnsworth, 

projetada por Mies van der Rohe e construída entre 1949 e 

1951 em Illinois, Estados Unidos. O projeto original previu um 

afastamento da casa em relação ao nível do terreno para que a 

mesma pudesse “flutuar” sobre a água durante as cheias do Rio 

Fox. À época do desenvolvimento do projeto o arquiteto realizou 

um levantamento para identificar o nível máximo de água que o 

rio já havia atingido, e projetou a residência para ficar acima desse 

nível. Ao longo dos anos, entretanto, as cheias tornaram-se mais 

intensas e frequentes devido ao crescimento da urbanização no 

entorno do sítio e ao aumento dos eventos climáticos extremos 

decorrentes das mudanças climáticas. Em diversas ocasiões a 

água inundou a casa causando danos aos materiais construtivos, 

equipamentos e mobiliário [Figura 10]. 

Visando minimizar os riscos relacionados à inundação da casa o 

National Trust for Historic Preservation vem adotando estratégias 

de gestão de riscos para a edificação. Especialistas foram 

contratados para levantar dados sobre o histórico de inundações, 

analisar as características do terreno e os cenários futuros. A 

partir da análise de riscos realizada foram elaboradas diversas 

propostas visando prevenir futuros danos ao bem considerando 

sua viabilidade, custo-benefício e impactos sobre a casa e o sítio. As 

opções incluem não fazer nada; realocar a casa em área não sujeita 
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à cheia do rio; elevar a casa e o terreno em seu entorno imediato; 

ou instalar um sistema que permita e elevação temporária da casa, 

a ser acionado apenas no caso de enchentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A combinação entre os cenários de mudanças climáticas previstos 

para a cidade do Rio de Janeiro e as características específicas 

da arquitetura moderna carioca representam ameaças que 

podem impactar significativamente esses bens. Nesse contexto, a  

adoção de abordagens preventivas focadas na  gestão dos riscos 

revela-se fundamental para garantir a conservação do patrimônio 

moderno carioca.  

Os riscos apontados no presente trabalho são hipóteses 

levantadas a partir dos escassos dados existentes. Consideramos 

fundamental que essa discussão seja aprofundada através do 

desenvolvimento de pesquisas específicas que relacionem os 

impactos das mudanças climáticas para o patrimônio cultural no 

contexto brasileito, levando em consideração as especificidades 

de cada região. Como referência de abordagem podemos destacar 

o Projeto Noah’s Ark promovido pela Comunidade Europeia15  

15 O projeto foi desenvolvido em conjunto por uma série de instituições europeias: 

Institute of Atmospheric Sciences and Climate - National Research Council (ISAC-CNR); 

Centre for Sustainable Heritage - University College London (UCL); School Of Environmental 

Sciences  - University of East Anglia (UEA); Swedish Corrosion Institute (SCI); Institute of 

Catalysis and Surface Chemistry - Polish Academy of Sciences (ICSC); Institute of Theoretical 

and Applied Mechanics - Academy of Sciences (ITAM); Institute of Natural Resources and 

Agrobiology Council for Scienfic Research (IRNAS-CSIC); Norwegian Institute for Air 

Research (NILU); Ecclesiastical Insurance Group (EIG); Biologia y Medio Ambiente (BMA); 

Corrosion and Metals Research Institute (KIMAB).

a partir de 2003, que visou levantar dados relativos às mudanças 

críticas para o patrimônio edificado europeu; analisar os possíveis 

impactos sobre materiais construtivos e estruturas, considerando 

um horizonte de tempo de 100 anos; e desenvolver estratégias 

de mitigação e adaptação para os bens identificados como mais 

vulneráveis às mudanças climáticas (SABBIONI  et al, 2006). 

Profissionais e instituições brasileiros do campo do patrimônio 

cultural devem se inserir no debate sobre as mudanças climáticas 

visando melhor compreensão em relação aos impactos sobre 

a conservação dos bens culturais, possíveis estratégias para 

mitigação dos riscos e ainda de que forma a preservação do 

patrimônio moderno pode contribuir para redução das mudanças 

climáticas e dos seus efeitos sobre o planeta. 
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RESUMO

O objetivo do artigo é contribuir para o debate sobre o uso contemporâneo dos 

edifícios modernos projetados para atender a um programa específico relacionado à 

saúde. Pretende-se apresentar e refletir sobre os casos específicos do Albergue da 

Boa Vontade (Rio de Janeiro) e do Instituto Vital Brazil (Niterói). 

A preservação de edificações originalmente destinadas ao tratamento e promoção da 

saúde, como é o caso dos hospitais, asilos e sanatórios, representa um desafio para os 

profissionais que atuam na área de patrimônio. Grande parte da população relaciona 

estes lugares a experiências incômodas e tristes, fato que dificulta o processo de 

valorização e reconhecimento dos significados culturais desse patrimônio. No 

caso dos exemplares estudados e apresentados neste artigo, o esforço se torna 

ainda maior por serem edifícios representativos do movimento moderno no Brasil, 

historicamente menos reconhecidos como bens culturais a serem preservados. 

Apesar dos esforços crescentes na valorização desse patrimônio, a maior parte das 

intervenções realizadas nesses edifícios não levam em consideração a preservação 

dos elementos que lhes conferiram um significado cultural, reflexo não só da 

falta de reconhecimento desses bens como patrimônio cultural como da falta de 

planejamento dessas ações, colocando em risco a preservação de importantes 

exemplares do patrimônio moderno da saúde. 

Palavras chave: Patrimônio Moderno da Saúde; Albergue da Boa Vontade; Instituto 

Vital Brazil.

ABSTRACT

This paper aims to contribute to the debate on the contemporary use of modern buildings 

designed to meet a specific health-related program. It intends to present and reflect 

upon the specific cases of Albergue da Boa Vontade (Rio de Janeiro, Brazil) and Instituto 

Vital Brazil (Niterói, Brazil).

The preservation of buildings originally designed for the treatment and promotion 

of health, such as hospitals, hospices and sanatoriums, has been a challenge for 

professionals who work in the heritage field. Most part of the population link these places 

to uncomfortable and sad experiences, a fact that hinders the process of attributing 

values and recognizing the cultural meanings of this patrimony. In the cases studied and 

presented in this paper, the effort to attribute cultural values to said buildings is even 

greater because they are representative examples of Brazilian modern architecture, less 

likely to be considered cultural assets to be preserved.

Despite the increasing efforts made for the greater valorization of this kind of heritage, 

the interventions made in these buildings still do not consider the preservation of the 

elements that conferred them their cultural meaning as being an essential preoccupation. 

It is not only a reflection for the lack of recognition of these assets as cultural heritage 

but also, for the lack of planning of said actions, putting at risk the preservation of these 

important examples of modern heritage.

Keywords: Modern Heritage of Health; Albergue da Boa Vontade; Instituto Vital Brazil.

USOS CONTEMPORÂNEOS DO PATRIMÔNIO MODERNO DA SAÚDE:  

O CASO DO ALBERGUE DA BOA VONTADE E DO INSTITUTO VITAL BRASIL
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APRESENTAÇÃO

O objetivo central do artigo é contribuir para o debate sobre o 

uso contemporâneo dos edifícios projetados para atender a um 

programa específico relacionado à saúde, face à alteração ou 

ampliação das demandas relacionadas a esse uso na atualidade. 

Pretende-se apresentar e refletir sobre os casos específicos do 

Albergue da Boa Vontade (Rio de Janeiro) e do Instituto Vital 

Brazil (Niterói), ambos estudados durante a pesquisa intitulada 

Gestão de Sítios Históricos do Patrimônio Cultural da Saúde, no 

âmbito do programa PROEP/COC/CNPq.1

A pesquisa se propôs a identificar, contextualizar e analisar 

intervenções no patrimônio cultural edificado da saúde, no que 

diz respeito à manutenção ou alteração do seu programa original. 

Foram escolhidos alguns casos nacionais e internacionais de 

edificações consideradas representativas para o patrimônio da 

saúde, que passaram por intervenções para adaptação a novos 

usos. Partindo-se de exemplos consagrados, como as intervenções 

realizadas no Sanatório de Paimio (Finlândia) e o Sanatório de 

Zonnestraal (Holanda), foram selecionados para estudo outros 

sete conjuntos arquitetônicos. Este artigo irá focar apenas nos 

exemplares da arquitetura moderna localizados no estado do 

Rio de Janeiro, com a intenção de descrever as transformações 

realizadas nestes edifícios, refletindo sobre seu impacto sobre sua 

matéria e imagem (percepção visual).

1 Estabelecido por edital público de pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, com 

o tema História, Conhecimento e Saúde: desafios para a sociedade brasileira.

O PATRIMÔNIO MODERNO DA SAÚDE

Ao longo do tempo, a medicina evoluiu em suas técnicas e novas 

tecnologias surgiram, modificando as formas de interpretar o 

ambiente hospitalar para atender aos parâmetros relacionados 

às terapias utilizadas no tratamento das doenças. A preocupação 

com a salubridade, ampla ventilação e esterilização dos ambientes 

internos dos hospitais, sanatórios e casas de saúde representaram 

a primeira grande alteração na concepção e construção desses 

edifícios. 

Ao longo do século XX, a arquitetura dos edifícios projetados 

ou adaptados para abrigar atividades relacionadas à saúde, foi 

discutida tanto por arquitetos quanto por médicos. Estes últimos, 

tinham voz ativa na forma de conceber a disposição interna, 

composição espacial e o estilo arquitetônico de hospitais e 

sanatórios, apontando diretrizes que norteavam os projetos em 

questões como, por exemplo, insolação e ventilação, visando a 

obtenção de melhores resultados no tratamento dos pacientes. 

A descoberta da cura para algumas doenças, tal como a tuberculose, 

e as mudanças relacionadas ao campo da medicina, aliadas à 

descoberta de novos materiais e tecnologias construtivas, fizeram 

com que muitos edifícios se tornassem obsoletos para a função 

hospitalar ou para ambientes de cura, como no caso dos sanatórios 

de isolamento.  Como consequência, muitos edifícios construídos 

para abrigar estas atividades sofreram inúmeras modificações ou 

foram abandonados. 
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A instalação de hospitais e sanatórios em edifícios modernos, de 

ideal racionalista e funcionalista, ao longo do século XX, consagrou 

inúmeros arquitetos, que desenvolveram obras de extrema 

qualidade arquitetônica e rigor técnico, a exemplo dos bens aqui 

estudados. 

Estes exemplares fazem parte de um capítulo da história da 

arquitetura brasileira que merece mais atenção e novos estudos 

por parte da comunidade acadêmica, a fim de obter um maior 

reconhecimento de seu valor como bem cultural. A partir da 

experiência de restauro do Sanatório de Zonnestraal (na cidade de 

Hilversum, Holanda), na década de 1990, as atenções se voltaram 

para o patrimônio edificado da saúde, que até então era subjugado 

pela população e até mesmo pela classe dos profissionais 

estudiosos da área. 

O crescente interesse pela arquitetura da saúde e seus valores 

como bem cultural a ser resguardado para as gerações futuras, 

fez com que frentes de trabalho surgissem em algumas partes 

do mundo, a exemplo da Rede Latino-americana de História e 

Patrimônio Cultural da Saúde, constituída em 2005, da qual o  

Brasil é integrante. Entre os objetivos dessa Rede está o de 

contribuir para a “formulação e implementação de políticas 

de identificação, recuperação, conservação e valorização do 

patrimônio cultural da saúde” (SERRES, 2015, p. 1420).

O patrimônio cultural da saúde pode ser definido como “um 

conjunto de bens materiais e simbólicos socialmente construídos, 

que expressam o processo da saúde individual e coletiva nas suas 

dimensões científica, histórica e cultural” (BVS, set. 2005, p. 06). 

Atualmente coordenada pela Casa de Oswaldo Cruz2, a Rede 

Latino-americana de História e Patrimônio Cultural da Saúde 

conta com participantes de países como Argentina, Bolívia, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai e Uruguai, além do Brasil. 

Um dos resultados importantes, desde o estabelecimento da Rede 

Latino-americana de História e Patrimônio Cultural da Saúde, foi 

a realização e publicação de inventários dos edifícios relacionados 

ao uso da saúde nas cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre, São 

Paulo, e nos estados de Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina3. 

O processo de valorização do que vem a ser patrimônio nacional 

vem mudando com o passar dos anos. Nas primeiras décadas de 

reconhecimento do legado arquitetônico brasileiro e no texto do 

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, somente os bens 

de excepcional valor eram passíveis de serem inventariados e 

protegidos pelos processos de tombamento. Com a Constituição 

Federal de 1988, a noção de patrimônio no Brasil foi modificada:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente 

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 

à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas 

2 Unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) dedicada, entre ou-

tras atividades, à preservação do patrimônio cultural da saúde e à história da ciência e da 

saúde.

3 Mais informações sobre a Rede Latino-americana de História e Patrimônio Cultural 

da Saúde e documentos publicados por seus membros estão disponíveis através da página 

da Biblioteca Virtual de Saúde na internet, disponível em http://hpcs.bvsalud.org/php/index.

php?lang=pt.
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de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III 

- as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - 

as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico (BRASIL, 5 Out. 1988, Artigo 216).

Com esta definição, a gama de bens passíveis de serem  

considerados patrimônio foi ampliada e, assim, mais bens 

arquitetônicos passaram a ser amparados por instrumentos 

de proteção e salvaguarda, desde edificações monumentais 

a construções modestas (SERRES, 2015, p. 1413). A partir  

de então, bens que não figuravam como exemplares de  

excepcional monumentalidade começaram a ser incluídos na lista 

de elementos tombados. 

Porém, no que se refere aos exemplares do patrimônio da saúde, 

alguns entraves impedem que alguns edifícios sejam incluídos 

no rol dos bens protegidos, como é o caso de hospitais e outros 

exemplares referentes ao patrimônio da saúde, que se deparam com 

esse obstáculo por serem bens que ainda apresentam estas funções 

no presente, não sendo passíveis de “museificação”. Além disto, 

como já dito anteriormente, por estarem ligados a sentimentos 

relacionados à dor e ao sofrimento, sua patrimonialização se torna 

mais difícil (SERRES, 2015). 

Deste modo, a caracterização dos hospitais e sanatórios como 

lugares de memória4 não se conforma como uma tarefa simples, 

pois a identificação que a população tem com esses espaços não 

é, em geral, afetiva: os sanatórios detêm memórias de um passado 

ruim, relacionado ao isolamento ou à morte de um ente querido. 

Para muitas pessoas, os sanatórios representavam um lugar do 

qual seus familiares não retornavam. Além disso, representam, de 

certa forma, o fracasso da medicina em oferecer uma cura para 

seus pacientes, o que só se tornou possível, anos mais tarde, com a 

descoberta dos antibióticos. Esse fato dificulta o reconhecimento 

desse conjunto de edificações como bens a serem protegidos, 

por estarem associados a lembranças negativas. Serres (2015) 

identificou os exemplares tombados pelo Iphan que podem ser 

relacionados direta ou indiretamente à saúde, no período de 1938 

a 2012. Segundo sua análise, a justificativa para o tombamento 

da grande maioria dos bens analisados se deu em razão de sua 

monumentalidade e não em razão de sua tipologia: 

Nesse contexto de valoração, os bens culturais da saúde, 

como os hospitais, pouco configuram entre os bens  

dignos de preservação. Essas escolhas patrimoniais 

refletem os momentos históricos e devem ser 

contextualizadas; porém, passados muitos anos, esses 

bens ainda figuram timidamente entre o chamado 

patrimônio cultural, e, quando aparecem, com poucas 

exceções, os valores que ainda pautam essas escolhas 

4 Conceito difundido pelo historiador francês Pierre Nora, que afirma que “os 
lugares de memória seriam os espaços onde se cristaliza e se refugia a memória”, sendo possível 

se estabelecer uma correlação entre memória e identidade. (NORA apud SANGLARD e 

COSTA, 2008, p. 02).
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são, sobretudo, a excepcionalidade, e não seu valor 

memorial. (SERRES, 2015, p. 1415)

Os estudos de caso aqui retratados – o Albergue da Boa Vontadee 
o Instituto Vital Brazil – são exemplos de como o patrimônio 
moderno da saúde merece ser mais valorizado. Questões como 
a evolução da malha urbana do entorno e a modificação de uso 
(parcial, no caso do Instituto Vital Brazil, ou total, como no   
Albergue da Boa Vontade), fizeram com que estas estruturas 
arquitetônicas sofressem modificações que colocaram 
em risco importantes características arquitetônicas desse 
patrimônio. Um dos fatores que contribuem para isso é 
a carência de projetos que integrem as demandas de uso 
contemporâneas aos critérios de intervenção que levem 

em consideração os valores associados a estes bens. 

O ALBERGUE DA BOA VONTADE

Projetado por Affonso Eduardo Reidy (1909 - 1964)   e Gerson 

Pompeu Pinheiro (1910-1978), o Albergue da Boa Vontade, 

“projeto ambicioso e de linhas racionalistas”, é considerado, “ao 

lado da casa de Warchavchik na rua Toneleiros, obra pioneira 

da nova arquitetura construída no Rio de Janeiro” (BONDUKI, 

1999). O edifício, projetado para funcionar como abrigo noturno 

para moradores de rua, está localizado no bairro da Saúde, região 

portuária da antiga capital federal. Foi construído em 1931, no 

contexto das políticas públicas de cunho higienista empreendidas 

por Getúlio Vargas, que pregavam o controle da população em 

situação de rua – composta de pessoas que vinham para então 

capital à procura de oportunidades de emprego e não tinham onde 

se hospedar (XAVIER, 1991, p. 31).

É nesse panorama que Affonso Eduardo Reidy, então recém-

formado, e o seu colega de turma, o arquiteto Gerson Pinheiro, 

participam e vencem o concurso público, promovido pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro, para a construção de um albergue 

que ofereceria abrigo noturno a esses homens e mulheres – um 

local onde essas pessoas poderiam realizar sua higiene pessoal e 

passar por exames médicos. O parecer do júri ressalta a adequação 

do projeto moderno aos preceitos sociais deste tipo de programa: 

(...) o parecer do Júri, presidido pelo Presidente do 

Instituto Central dos Arquitetos, Arq. Nestor B. de 

Figueiredo, deixou claro que a arquitetura moderna 

tinha melhor adequação aos preceitos sociais e a 

proposta apresentava uma planta onde a entrada seria 

franca, com um pátio central coberto em parte pelas 

construções do segundo pavimento onde o albergado 

aguardaria discretamente sem o olhar discriminante 

do público externo além de resolver as dependências 

internas com muita lógica. (FONSECA e SANCHÉZ, 

2016, p. 02).

O projeto de Reidy e Pinheiro se destacou pelas inovações das 

técnicas construtivas empregadas, evidenciando como soluções 

estruturais podiam ser incorporadas às soluções plásticas, através 

da adoção de grandes vãos sem o uso de pilotis; utilização de 

espessuras mínimas de laje, vigas e pilares, proporcionando 

um maior aproveitamento do espaço interno; e também pela 

possibilidade do emprego dos preceitos da arquitetura racionalista, 

tal como o uso das janelas em fita na fachada principal.
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A concepção estrutural adotada para o Albergue da Boa Vontade 

foi desenvolvida pelo engenheiro civil Emílio H. Baumgart, e é 

similar às soluções utilizadas em projetos de pontes, com o uso 

de treliças, o que permitiu a execução de grandes vãos sem a  

utilização de apoios intermediários. O uso da laje plana foi uma 

inovação para técnicas construtivas da época. (FONSECA e 

SANCHÉZ, 2016).

A edificação possui dois pavimentos, traçado geometrizado e 

planta simétrica, com as salas distribuídas ao redor de um pátio 

interno semicoberto. Originalmente, o prédio possuía entrada 

livre (figura 01), sem o uso de esquadrias ou qualquer outro tipo 

de fechamento, direcionando o visitante diretamente ao pátio 

de acolhimento e à recepção dos albergados. O edifício teve seu 

uso alterado em 1998 e hoje abriga o Centro Psiquiátrico do Rio  

de Janeiro.

A distribuição das salas e dormitórios na edificação, assim como a 

disposição das esquadrias nestes ambientes, permitia a ventilação 

cruzada em todo o edifício (figura 02). No pavimento térreo 

estavam localizados também a administração do albergue, sala 

de exame médico, vestiário, chuveiros e lavatórios, dormitórios 

para crianças e mulheres, sala de desinfecção, depósito, cantina, 

cozinha e despensa. No segundo pavimento estavam localizados 

os dormitórios masculinos, com vestiários, chuveiros e lavatórios.

01

02

03

Fachada principal do Albergue da Boa Vontade.

Plantas baixas do pavimento térreo e do segundo pavimento do Albergue  

da Boa Vontade. 

Vista da entrada principal a partir do pátio interno: 

nota-se a permeabilidade que existia entre o edifício 

e o espaço urbano. 
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O albergue funcionava como uma moradia temporária, de 

acolhimento noturno. As pessoas atendidas aguardavam 

atendimento na recepção, no pátio central, e eram encaminhadas 

para atendimento médico e exames mais detalhados (figura 03). 

Os albergados portadores de doenças infectocontagiosas eram 

conduzidos para acompanhamento médico especializado.

No que diz respeito à funcionalidade, o edifício contava com um 

sistema de camas fixadas nas paredes e que possuíam um sistema 

de elevação pivotante para facilitar tanto na circulação quanto na 

limpeza dos dormitórios (figura 04). Os croquis abaixo revelam 

ainda a preocupação dos arquitetos com a ventilação natural 

no edifício e a insolação adequada, a fim de evitar a possível 

propagação de doenças infectocontagiosas – fator relevante para 

os projetos de edifícios voltados para usos associados à saúde. 

O pátio semicoberto e as inúmeras janelas que cortam todo o 

Albergue da Boa Vontade, permitiam que os raios de sol e o ar 

fresco permeassem todo o prédio.

Na parte posterior do edifício o volume da escada é um elemento 

que rompe com a horizontalidade da fachada, onde a solução 

estrutural proposta por Emílio Baumgart, permitiu que fossem 

utilizadas janelas de canto em vidro e aço para iluminação total 

do vão (figura 05). O ambiente destinado à despensa (figura 06) 

possui volume arredondado, com o uso de janelas corridas ao 

longo de todo o volume, tal qual no restante do perímetro do 

prédio, rompendo com a simetria e ortogonalidade do projeto.

Affonso Eduardo Reidy, formado pela Escola Nacional de Belas 

Artes em 1930, desenvolveu sua carreira dentro do ideário da 

arquitetura moderna brasileira, atuando também como urbanista. 

Ainda recém-formado, foi assistente de Gregori Warchavchik na 

mesma instituição onde estudou e permaneceu como docente 

até 1933.  A carreira do arquiteto foi marcada pela sua atuação 

04

05

06

Albergue da Boa Vontade: diagrama de circulação do ar no interior da 

edificação, através do pátio interno e das esquadrias que circundam a 

construção. Abaixo, corte longitudinal esquemático. 

Caixa de escada na parte posterior 

do edifício. 

Despensa, com formato 

arredondado, rompendo com a 

ortogonalidade do projeto. 
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na prefeitura do Rio de Janeiro, sobretudo nos projetos do 

Departamento de Habitação Popular, dirigido por Carmem 

Portinho, e na diretoria de Urbanismo da Secretaria Geral de 

Viação e Obras, onde atuou como diretor em três períodos: 

entre 1948/50, entre 1951/52 e entre 1954/55. Como chefe do 

setor de planejamento do Departamento de Habitação Popular,  

dedicou-se ao desenvolvimento de dois importantes projetos: o 

Conjunto Residencial do Pedregulho, no bairro de São Cristóvão,  

e o Conjunto Residencial Marquês de São Vicente, na Gávea. Como 

diretor de urbanismo, elaborou dois projetos para a Esplanada do 

Morro de Santo Antônio, que colocavam em prática os princípios 

do urbanismo moderno (BONDUKI, 1999). 

A construção do Albergue da Boa Vontade, além de representar 

a entrada da arquitetura racionalista moderna no Rio de Janeiro, 

foi o marco inicial da obra de Affonso Eduardo Reidy. Antes de 

ingressar no serviço público, Reidy foi membro do grupo dirigido 

por Alfred Agache para a remodelação da cidade do Rio de Janeiro 

e fez parte do grupo responsável pelo projeto do edifício para 

o Ministério da Educação e Saúde – o edifício que fez o Brasil 

entrar para a história da arquitetura moderna – ao lado de Lucio 

Costa e Oscar Niemeyer, entre outros, e com a colaboração de 

Le Corbusier5. Segundo Eliane Maria Caixeta, “Reidy herda [de 

Alfred Agache] uma visão técnica da cidade – baseada na busca de 

“instrumentos” para dominar seus problemas-, de Le Corbusier ele 

5 Atualmente conhecido por Palácio Gustavo Capanema, o edifício do Ministério de 

Educação e Saúde foi projetado em 1936 e concluído em 1945. A equipe coordenada por 

Lucio Costa era formada por Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Oscar 

Niemeyer e Ernani Vasconcellos. O edifício se destaca por sua arquitetura, pelo paisagismo 

de Roberto Burle Marx, painéis de azulejo e afrescos de Cândido Portinari, e esculturas de 

Celso Antônio, Bruno Giorgi e Jacques Lipchitz. (FRACALOSSI, 2013)

herda a visão poética, baseada na busca de uma nova concepção, 

um novo programa, uma nova ideia” (CAIXETA, 2015, p.02). Essa 

influência pode ser percebida com clareza no projeto do Albergue 

da Boa Vontade, onde as soluções técnicas de engenharia se 

tornaram parte fundamental da plasticidade da obra.

Além dos projetos de habitação coletiva, enquanto arquiteto 

da prefeitura, Reidy desenvolveu o projeto do Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro (MAM), em 1953. Fundado em 1951 

quando se instalou provisoriamente no edifício do Ministério de 

Educação e Saúde, o Museu de Arte Moderna talvez seja a obra 

mais famosa do arquiteto. O novo edifício do MAM foi instalado 

num terreno ao longo da Baía de Guanabara próximo ao Aeroporto 

Santos Dumont. O terreno fora destinado pelo próprio Reidy, 

enquanto Diretor do Departamento de Urbanismo (entre 1944 e 

1948), para instalação de um grande parque público – o Parque do 

Flamengo (BROADBENT, 1998, p. 59).

O INSTITUTO VITAL BRAZIL

O Instituto Vital Brazil foi criado em 03 de junho de 1919 em 

Niterói, Rio de Janeiro, com o nome de Instituto de Higiene, 

Soroterapia e Veterinária. O Instituto foi concebido para a 

fabricação e venda de soros e vacinas, e o fornecimento destes 

ao Estado do Rio de Janeiro com preços subsidiados, realização 

gratuita de exames bacteriológicos necessários à defesa sanitária 

do Estado, emissão de pareceres sobre questões sanitárias, além 

de estudos veterinários, como o tratamento gratuito da raiva  

(SANGLARD, 2007). 



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO158

Desde o início de suas atividades, a instituição ficou conhecida 

como Instituto Vital Brazil, em homenagem ao cientista que o 

criou que, neste período, já tinha o status de cientista renomado, 

tendo participado da fundação do Instituto Butantan em São 

Paulo, e da criação do soro antiofídico, cuja patente foi doada ao 

governo brasileiro (RIO DE JANEIRO, 2017). Vital Brazil escolheu 

se estabelecer na cidade de Niterói após um convite do então 

Presidente do Estado do Rio de Janeiro, Raul de Moraes Veiga. A 

criação do Instituto se deu no momento em que o governo do Estado 

começou a implementar, “de forma mais sistemática, políticas 

de saúde pública na região, como as campanhas profiláticas e 

sanitárias desenvolvidas no âmbito da sua Diretoria de Saúde 

Pública” (BITENCOURT, 2009, pp. 64 e 65). Neste contexto, 

concedeu incentivos fiscais para a instalação do Instituto de 

Higiene, Soroterapia e Veterinária no local: oferecendo a cessão 

do terreno onde o Instituto foi construído e isenção fiscal por um 

período de cinquenta anos.

No primeiro momento, o Instituto Vital Brazil se instalou no bairro 

de Icaraí, onde funcionou até 1920, quando se mudou para a antiga 

Olaria Santa Rosa, local em que permanece até hoje. A presença 

do Instituto Vital Brasil no terreno da olaria fez com que surgisse 

o bairro homônimo.

O atual edifício sede do Instituto Vital Brasil foi inaugurado em 

1943, projetado pelo engenheiro-arquiteto Álvaro Vital Brazil, 

filho do célebre cientista. Segundo Luiz Paulo Conde, no prefácio 

do livro sobre o nonagésimo aniversário do Instituto Vital Brazil, 

organizado por Fábio Bitencourt, o edifício sede do Instituto Vital 

Brazil foi a primeira obra moderna no Brasil dedicada a serviços 

de saúde (BITENCOURT, 2009). O purismo formal do edifício 

é claramente referência ao ideário plástico de Le Corbusier 

(CONDURU, 2000).

A sede do Instituto possui elementos típicos do movimento 

moderno, com estrutura apoiada sobre pilotis e utilização de 

elementos de controle climático e de iluminação – neste caso, 

utilizando-se de blocos de vidro para garantir a iluminação das 

circulações e das salas nos andares superiores. Dois volumes 

compõem o edifício: um bloco horizontal e outro mais verticalizado, 

que se conecta assimetricamente ao primeiro. O emprego dos 

critérios da nova arquitetura, pregados por Le Corbusier, podem 

ser observados também na concepção arquitetônica adotada por 

Álvaro Vital Brazil como, por exemplo, a utilização de pilotis e da 

fachada livre (figura 07).

07 Uso de elementos típicos da arquitetura moderna.
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A planta original do projeto conferia fluidez ao pavimento térreo 

(figura 08), com grandes circulações horizontais e o uso de pilotis, 

“para facilitar a circulação e o contato com o ambiente externo, 

e para elevar a edificação do solo, entendida pelos adeptos do 

higienismo como local da poeira e da umidade“ (BITENCOURT, 

2009, p. 90). Além disso, havia um vão entre os vestiários que 

permitia a passagem no eixo norte/sul, atravessando o pavimento 

térreo, conferindo permeabilidade ao pedestre e a passagem do ar 

fresco. Complementando o conjunto, há ainda um jardim projetado 

pelo arquiteto paisagista Roberto Burle Marx. 

Em relação à composição das fachadas, a fachada norte se 

apresenta com uma feição mais hermética, composta por uma 

membrana de concreto com blocos de vidro, numa proporção de 

dois blocos por pavimento a intervalos regulares. Este subterfúgio 

foi utilizado pelo arquiteto no intuito de dar a ilusão de um bloco 

mais verticalizado, e garantir, assim, que a luz natural permeasse 

nas circulações dos andares, nos limites do piso e do teto. Essa 

membrana permite iluminar os corredores localizados na parte 

externa do edifício e contribui para o conforto climático na fachada 

mais ensolarada do edifício. 

Já a fachada sul (figura 10), onde estavam localizados os 

laboratórios, proporciona uma vista mais devassada para o exterior, 

com grandes panos de vidro de forma a “facilitar a assepsia interna 

08

10

09

Planta baixa do pavimento térreo do Instituto Vital Brazil 

retratando o projeto original.

Fachada sul do Instituto Vital Brazil. 

Fachada norte do Instituto Vital Brazil. 
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e evitar a contaminação, [...] influência dos preceitos da higiene e 

da bacteriologia” (BITENCOURT, 2009), com janelas que davam 

para o terreno de fundos.

Cabe trazer aqui as palavras do próprio arquiteto, descrevendo o 

projeto em livro sobre sua obra (BRAZIL, 1986):

[O Instituto Vital Brazil] Compõe-se de vários pavilhões: 

edifício central, pavilhão de oficinas, cocheiras e 

estábulos, pocilgas e sangrias de grandes animais.  

O terreno de 350.000m² situa-se no bairro de Santa 

Rosa. As plantas [...], assim como o corte transversal e 

as fotografias, indicam claramente o partido adotado no 

edifício central e as interligações de suas várias seções. 

Convém, todavia, apontar as soluções encontradas 

para vários problemas, como a aeração do edifício e à  

disposição aparente e ordenada de todas as tubulações. 

Evitou-se o emprego das esquadrias e suas respectivas 

ferragens (lado externo), colocando-se os vidros em  

peças simples de concreto armado, pré-fabricadas. 

Eliminou-se de maneira radical a contaminação de 

produtos, mediante purificação do ar. A repetição 

de elementos construtivos simplificou grande parte 

da obra, especialmente o corpo do almoxarifado. 

As principais instalações são: luz, força, água, água 

de pressão, salmoura gelada, água destilada, ar 

comprimido de baixa e alta pressão, vapor, vácuo, 

gás, esgotos, ar filtrado (ventilação), ar refiltrado, 

exaustão de capelas, exaustão de gases químicos. 

Implantou-se um consolo no corpo saliente da 

elevação norte, onde se situa a entrada principal, 

para eventual colocação de uma obra escultórica 

que sugerisse a finalidade da instituição. Conforme 

foi dito acima, todo o corpo do almoxarifado, 

assim como a estocagem de produtos acabados, foi 

executado em peças pré-moldadas de concreto armado, 

inclusive as prateleiras. Essa solução permitiu ver os 

problemas da estrutura e do mobiliário. (BRAZIL, 1986, 

p. 35)

Percebe-se, portanto que ambos o projeto e a construção do 

edifício para o Instituto Vital Brazil seguiram princípios funcionais, 

característica marcante na obra de Álvaro Vital Brasil. No caso do 

Instituto Vital Brazil, seu projeto e a construção também foram 

condicionados por restrições orçamentárias (BRAZIL, 1986; 

CONDURU, 2000).

Álvaro Vital Brazil (São Paulo, 1909 - Rio de Janeiro, 1997), 

engenheiro e arquiteto, formou-se em engenharia pela Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro e em arquitetura pela Escola  

Nacional de Belas Artes, ambas em 1933. Após alguns anos de 

associação com seu primo, Adhemar Marinho, a dupla vence um 

concurso para a construção de um edifício de uso misto (residencial, 

comercial e escritórios) para a Usina de Açúcar Esther Ltda., em 

1936 (ITAÚ CULTURAL, set. 2017)6. Um dos maiores ícones de 

seu legado arquitetônico, o Edifício Esther é considerado uma 

obra prima e um dos grandes marcos da arquitetura moderna  

brasileira. Segundo Bitencourt, o arquiteto teve uma atuação 

baseada “na esperança de uma país mais equânime e responsável 

6 Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa859/vital-brazil
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diante de suas diferenças sociais, crenças claramente expressas em 

seu projeto do Edifício Esther”, cujo projeto previa a convivência 

entre pessoas de classes sociais distintas (BITENCOURT, 2009,  

p. 98). 

O arquiteto foi membro do Conselho Diretor do Instituto dos 

Arquitetos do Brasil (IAB) e dos Congressos Internacionais de 

Arquitetura Moderna (CIAM), ao lado de nomes como Le Corbusier. 

Cinco anos após sua formação, em 1938, foi convidado por seu pai, 

o cientista Vital Brazil Mineiro da Campanha, para projetar a nova 

sede do então Instituto de Higiene, Soroterapia e Veterinária, onde 

se desenvolvem pesquisas científicas e profilaxia antirrábica.

Minucioso e rigoroso na busca das soluções para o projeto, o 

arquiteto Vital Brasil ouviu técnicos e cientistas que trabalhavam 

no Instituto para que fosse projetado um edifício em que a forma 

seguisse a sua função, elaborando estudos aprofundados sobre 

as condições ambientais do local, como ventos predominantes e 

insolação. Segundo Conduru (2000), o arquiteto buscou conciliar 

as soluções relacionadas ao programa com suas “predileções 

formais” e limitações orçamentárias. 

ADAPTAÇÕES E REUSO

O antigo Albergue da Boa Vontade abrigou durante alguns anos a 

Fundação Leão XIII e, desde 1998, é sede do Centro Psiquiátrico 

do Rio de Janeiro (CPRJ) - local voltado para o atendimento de 

pacientes com problemas de saúde mental, onde os internos 

realizam atividade lúdicas envolvendo projetos de arte com pintura, 

música e teatro, aulas de culinária, dentre outras atividades, num 

esquema denominado Hospital Dia. Além disso, promove um bloco 

de carnaval que desfila pelas ruas do bairro, chamado “Tremendo 

dos Nervos”, trabalho que visa contribuir para romper com o 

preconceito e a exclusão para com aqueles que são considerados 

loucos. 

Para atender a demanda do novo uso como centro psiquiátrico, 

foram realizadas alterações ao projeto original de Reidy e 

Pinheiro. O pátio interno, projetado para ser um espaço livre, foi 

parcialmente ocupado com salas de uso administrativo, alterando 

a ideia inicial do projeto de permeabilidade em todo o edifício 

(figura 12).

Outra alteração significativa no Albergue da Boa Vontade foi o 

acréscimo de telhado com telhas francesas distribuídas em várias 

águas, modificando a concepção inicial de uma cobertura em laje 

plana (figuras 13 e 14). Esta solução foi adotada em função da 

11 Desenho de A. Esteves, 1964. 
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mudança de uso do edifício já que, originalmente, este uso se dava, 

predominantemente, no período noturno quando a temperatura 

é mais amena. Com a mudança de função, o edifício passou a ser 

usado prioritariamente no período diurno, e as altas temperaturas 

internas passaram a gerar um grande desconforto aos seus 

usuários.

Uma das maiores alterações na volumetria do prédio foi a 

descaracterização do vão livre de acesso ao edifício, fechado com 

alvenaria de tijolos e a instalação de um portão para controle 

de acesso dos usuários ao centro psiquiátrico (figura 15). Para 

que esse fechamento fosse realizado, algumas esquadrias foram 

removidas. Além disto, a utilização de aparelhos de ar condicionado 

do tipo janela contribuiu para a descaracterização e, também,  

a deterioração das esquadrias. 

As modificações percebidas no edifício do antigo Albergue da 

Boa Vontade revelam a ausência de diretrizes de projeto que 

buscassem aliar a preservação dos elementos arquitetônicos que 

conferem ao edifício um significado cultural, às adaptações que 

foram realizadas para adequá-lo ao uso atual, sobretudo no que 

se refere ao conforto ambiental necessário ao seu funcionamento.

Apesar de as alterações sofridas ao longo dos anos terem alterado 

a conformação original do edifício, o valor dele como bem cultural 

12 15

13

14

Desenho de A. Esteves, 1964. Fachada principal do atual Centro Psiquiátrico do  

Rio de Janeiro. 

O uso de telhas cerâmicas na cobertura do edifício. 

Esquema demonstrando os efeitos da radiação solar.
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foi reconhecido através do seu tombamento em nível municipal, 

estabelecido pelo Decreto-lei nº 26.712 de 11 de julho de 2006, 

que protegeu um conjunto de edifícios do movimento moderno no 

município do Rio de Janeiro.

No Instituto Vital Brazil, entre os anos de 1995 e 1997, foi 

construída uma edificação contígua à fachada norte, visando 

atender à demanda da instituição para disponibilizar à população 

uma unidade laboratorial para a produção de vacinas. Entretanto, 

no ano de 2003, essa nova edificação foi destinada a abrigar uma 

das sedes do programa governamental denominado Farmácia 

Popular, que distribui remédios à população de baixa renda. 

Essa construção, “engastada na quina da fachada leste/oeste” 

(BITENCOURT, 2009, p. 156) agregou um novo volume à fachada, 

desconfigurando a volumetria original do edifício, comprometendo 

a leitura e o ritmo dos elementos cheios e vazios da fachada, 

alterando o formato e a fluidez da planta original da edificação 

(figuras 16 e 17). 

Além disso, outras intervenções de adequação de uso foram feitas 

ao longo dos anos: a reconfiguração espacial, com a redistribuição 

dos ambientes para a criação e consequente aumento no número 

de salas, ocupação parcial das circulações no térreo também 

com o intuito do aumento do número de ambientes de trabalho, 

modernização da parte de instalações prediais e a inserção  

 de um sistema de condicionamento de ar, não previsto no projeto 

original. 

Dentro do panorama de modificações empreendidas nos 

pavimentos do Instituto, somente o quinto pavimento - o 

pavimento de cobertura - permaneceu sem alteração de uso ou de 

compartimentação. No ano de 2007, foi inserida na fachada norte 

uma escultura de cobra, concebida pelo artista plástico Paulo 

Formaggini, acima da marquise de entrada para o edifício, tal como 

Álvaro Vital Brazil havia idealizado. 

Em 2012, foi contratado um projeto para revitalização da sede 

do Instituto Vital Brazil. O projeto, elaborado entre os anos de 

2012 e 2014, pelo escritório Fábrica Arquitetura em parceria 

16

17

Planta baixa do pavimento térreo do Instituto Vital Brazil com destaque, em 

vermelho, para o acréscimo da Farmácia Popular. 

Farmácia popular inserida no prédio 

do Instituto Vital Brazil. 
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com o escritório Grua Arquitetos, propõe a demolição parcial da 

edificação contígua da Farmácia Popular, de forma que haja seu 

“descolamento” em relação ao edifício principal (figuras 18 e 19). 

A proposta ainda prevê a criação de um terraço jardim para uso 

dos funcionários e visitantes, além de propor uma abertura no 

térreo de forma a conectar as alas norte e sul do prédio. 

Completando a proposta de revitalização das instalações do 

Instituto Vital Brazil, os laboratórios deixarão o prédio, que será 

ocupado por usos administrativos apenas. O projeto também 

propõe a modernização do sistema de escape de emergência e 

adequação do estacionamento, com a demolição de elementos que 

se encontram anexados à edificação principal, como a subestação 

elétrica. Está prevista, ainda, a adequação das modificações 

empreendidas com o projeto paisagístico desenvolvido pelo 

Escritório Burle Marx. 

O projeto de revitalização do Instituto Vital Brazil, segundo 

seus autores, busca recuperar o protagonismo da arquitetura de 

Álvaro Vital Brazil em relação ao entorno. Com o uso de materiais 

atuais como, por exemplo, a tela metálica que recobrirá uma das 

fachadas do anexo do que hoje é a Farmácia Popular, o projeto 

busca introduzir materiais contemporâneos de forma a distinguir 

os elementos que não fazem parte do projeto original. 

Segundo matéria publicada na revista Projeto Design em 2015, o 

memorial justificativo do projeto segue como premissa básica da 

intervenção a ideia de que “revitalizar não é restaurar”, entendendo 

que “a proposta de recuperação do patrimônio moderno não 

significa um retorno às condições edificadas na década de 1940, 

18 Projeto proposto para Instituto Vital Brazil. 

19 À esquerda, a conformação atual do conjunto.  

À direita, projeto proposto. 
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desconsiderando as necessidades contemporâneas” (FÁBRICA 

ARQUITETURA, 2015).

Fica explícito, por esta afirmação, o desconhecimento do escritório 

em relação às teorias do campo da conservação e restauro que, 

ao contrário, afirmam a importância em se considerar as diversas 

estratificações do edifício nas intervenções realizadas. 

Esta é, de fato, uma questão bem específica do patrimônio  

edificado moderno. Percebe-se que, devido à proximidade 

temporal da obra, da data de sua construção e da, talvez, falta de 

reconhecimento como bem cultural, a quantidade de reconstruções 

em exemplares modernos, revela um certo “desprendimento” 

em relação às teorias consagradas, funcionando quase como um 

salvo-conduto para que os proprietários e arquitetos intervenham 

livremente nestes edifícios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar do interesse despertado para os edifícios representativos 

do patrimônio cultural da saúde, sobretudo através da divulgação 

dos inventários realizados no âmbito das ações desenvolvidas 

pela Rede Latino-americana de História e Patrimônio Cultural da 

Saúde, estes exemplares ainda são pouco reconhecidos e muitos 

estão em sério risco de desaparecimento.

No caso dos edifícios filiados ao Movimento Moderno,  

acrescentam-se novos desafios tais como a rápida obsolescência 

programática e a falta de conhecimento técnico sobre a  

conservação dos materiais utilizados nestas construções. A 

adaptação dos edifícios da saúde a novos usos tem sido vista 

como uma estratégia para a preservação dos exemplares mais 

significativos desse tipo específico de patrimônio, embora nem 

sempre as intervenções estejam sendo realizadas de forma 

criteriosa, de acordo com as práticas já consagradas no campo da 

preservação.

Os estudos de caso aqui apresentados sintetizam a forma como 

vem sendo conduzida a maior parte das intervenções em edifícios 

modernos no Brasil, reflexo da falta de reconhecimento desses bens 

como patrimônio cultural, das teorias de conservação e restauro 

e, consequentemente, da ausência de diretrizes e critérios que 

considerem a preservação dos elementos significativos destes 

exemplares nos projetos de intervenção.

20 Projeto proposto. 
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Considerar, de fato, que os exemplares aqui estudados possam 

ser considerados patrimônio, passíveis de salvaguarda, e como 

um local cuja a memória configura um importante capítulo da 

história brasileira, é de extrema importância para sua preservação, 

bem como para a abordagem adotada em sua adaptação às  

demandas atuais.

Não se trata de limitar as inevitáveis transformações ou usos 

contemporâneos nestes edifícios, mas sim colocar em evidência 

as inovações que estes exemplares trouxeram tanto para o 

campo da arquitetura quanto para a história da saúde no Brasil, 

buscando refletir sobre as mudanças que se estabeleceram nestes 

dois campos disciplinares, de forma a compreender o modo como  

nossa sociedade vem se relacionando com a saúde ao longo das 

últimas décadas.
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RESUMO

Pretende-se, com este artigo, apresentar o Pavilhão Arthur Neiva, os principais 

estudos e intervenções realizados desde sua construção, e a análise do seu estado 

de conservação, a fim de contribuir para os recentes debates sobre os riscos, 

vulnerabilidades e desafios que envolvem a preservação do patrimônio moderno no 

Brasil na atualidade.

O Pavilhão Arthur Neiva apresenta o vocabulário formal da Escola Carioca da 

arquitetura moderna - com telhado em plano único, esquadrias de madeira e vidro 

e utilização de elementos de controle e amenização do clima. A articulação entre 

arquitetura e outras manifestações artísticas se faz presente nos painéis artísticos 

em azulejos e paisagismo integrados ao edifício, projetados por Roberto Burle Marx.

O Pavilhão de Cursos, como era conhecido inicialmente, foi tombado pelo Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural em 1998. Mais recentemente, em 2009, o painel 

de azulejos foi tombado pelo município do Rio de Janeiro, como parte das obras 

paisagísticas de autoria de Roberto Burle Marx.

Em 2015, o Pavilhão Arthur Neiva foi contemplado com um financiamento da 

Fundação Getty, dentro de sua iniciativa Keeping It Modern, que possibilitou a 

realização de estudos e avaliações que subsidiarão a elaboração do plano de 

conservação preventiva para o edifício.

Palavras-chave: Patrimônio moderno; Pavilhão Arthur Neiva; Plano de conservação 

preventiva.

ABSTRACT

The aim of this article is to present the Arthur Neiva Pavilion, the main studies and 

interventions carried out since its construction, and the analysis of its conservation 

status, in order to contribute to the recent debates on the risks, vulnerabilities and 

challenges that involve the preservation of modern heritage in Brazil today.

The Arthur Neiva Pavilion presents the formal vocabulary of the Carioca School of 

modern architecture – a single sloped roof with cement tiles, wood framed windows and 

the use of climate control artefacts. The articulation between architecture and other 

artistic manifestations is present within the artistic tile mural and landscape architecture 

integrated to the building, both of them designed by Roberto Burle Marx.

The Courses Pavilion, as the building was initially known, was registered as a state 

landmark in 1998. More recently, in 2009, the tiles mural was listed as a Rio de Janeiro 

city heritage, as part of Roberto Burle Marx’s landscape and artistic work.

In 2015, the Arthur Neiva Pavilion was awarded with a Getty Foundation’s Keeping 

It Modern Initiative grant, which enabled studies and assessments to support the 

preparation of the preventive conservation plan for the building.

Keywords: Modern heritage; Arthur Neiva Pavilion; Preventive Conservation Plan.

DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO:  

O CASO DO PAVILHÃO ARTHUR NEIVA 
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APRESENTAÇÃO 

O Pavilhão Arthur Neiva, anteriormente conhecido como Pavilhão 

de Cursos, está localizado na porção norte do Campus Fiocruz 

Manguinhos, em uma área densamente arborizada. O edifício está 

voltado para a Avenida Brasil, a artéria viária inaugurada em 1946 

e duplicada quatro anos depois. A edificação foi implantada em 

uma área conquistada por sucessivos aterros no mangue da Baía 

da Guanabara.

O acesso ao edifício é feito através de via interna ao campus de 

Manguinhos, que desemboca no estacionamento do Pavilhão 

Arthur Neiva e se comunica com a entrada de pedestres por escada 

lateral, na parte mais alta do terreno.

O pavilhão integra a linha poligonal da área de entorno ao Núcleo 

Arquitetônico Histórico de Manguinhos, idealizada pelo técnico 

da então Fundação Pró-Memória, Edgard Jacintho, indicado 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

como responsável pela proposta de delimitação da proteção em 

1986. O Plano Diretor do campus de Manguinhos, elaborado 

em 1988, legitimou a área de entorno do Núcleo, congregando a 

área protegida pelos órgãos de preservação (conjunto edificado 

eclético e edificações modernistas) à área verde do campus1.

Projetado em 1942 por Jorge Ferreira, arquiteto da Divisão de 

Obras do Ministério de Educação e Saúde, para abrigar o antigo 

Curso de Aplicação do Instituto Oswaldo Cruz, o Pavilhão Arthur 

Neiva foi idealizado dentro do vocabulário formal da Escola 

Carioca da arquitetura moderna - com telhado em plano único, 

esquadrias de madeira e vidro que contrastam com grandes 

extensões de paredes brancas e a utilização de elementos de 

controle e amenização do clima, tais como paredes vazadas, 

varandas e brise-soleils2. A articulação entre arquitetura e outras 

manifestações artísticas é outra característica a ser destacada 

nesta produção arquitetônica e, que se faz presente, no Pavilhão 

Arthur Neiva, com a utilização de painéis artísticos em azulejos e o 

paisagismo de jardins integrados ao edifício - todos de autoria do 

paisagista Roberto Burle Marx.

Em 2015, a Fundação Getty, através do seu edital internacional 

Keeping It Modern3, aprovou a proposta submetida pela Casa 

1 Neste momento, a área arborizada do campus passou a ser denominada “área de 

proteção”.

2 Estes elementos foram removidos em intervenção realizada na década de 1990

3 Iniciativa de alcance global, que tem como finalidade promover o conhecimento 

sobre a arquitetura moderna e a sua preservação.

01

02

Destaque da localização do Pavilhão Arthur Neiva no Campus Fiocruz-Manguinhos.

Detalhe da localização do Pavilhão Arthur Neiva.
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de Oswaldo Cruz4 para realizar estudos visando a preservação 

no Pavilhão Arthur Neiva - um dos exemplares da arquitetura 

moderna presentes neste campus da Fundação Oswaldo Cruz.  

A pesquisa, coordenada pela arquiteta Barbara Cortizo de Aguiar 

do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo 

Cruz (DPH/COC), teve como escopo o desenvolvimento de 

estudos técnicos e aprofundamento do conhecimento sobre o 

Pavilhão, para subsidiar um plano de conservação preventiva para 

o edifício.

CONTEXTO INSTITUCIONAL DA CONSTRUÇÃO  

DO PAVILHÃO ARTHUR NEIVA

Quando Henrique Aragão assumiu a direção do Instituto Oswaldo 

Cruz (1942-1949), a arrecadação da instituição havia aumentado,  

resultado da transformação do Instituto – depois da entrada 

do Brasil na Segunda Guerra Mundial – em peça importante 

na produção de soros, vacinas, plasma sanguíneo e penicilina. 

Diferente de Cardoso Fontes, seu antecessor, Henrique Aragão 

gostava de andar pelo campus (OLIVEIRA, 2003) e, por isso, 

conhecia bem os problemas relacionados à sua ocupação. 

Preocupado com sua delimitação física, durante sua gestão, 

Aragão estimulou a construção de novos pavilhões distantes do 

núcleo arquitetônico original (o Núcleo Arquitetônico Histórico  

de Manguinhos), marcando, assim, os domínios do Instituto 

Oswaldo Cruz na gleba.

4 Unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz, responsável pela 

documentação, divulgação científica, patrimônio cultural e história da ciência e da saúde.

04

03

Acesso que existia para a Av. Brasil, sem data. 

Aparência do Pavilhão Arthur Neiva na década de 1950. 
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Durante a década de 1950, foram realizados investimentos em 

urbanização no campus, a exemplo da construção da portaria da 

Avenida Brasil (projeto de Nabor Foster de 1954) e a pavimentação 

das vias internas em blocos de concreto intertravados. Nessa 

época, foram implantados novos edifícios: o Pavilhão de Cursos 

(atual Pavilhão Arthur Neiva, figura 03), o Pavilhão de Patologia 

(atual Pavilhão Carlos Chagas), o Pavilhão de Biologia e o Pavilhão 

do Restaurante Central (atual Pavilhão Carlos Augusto da Silva). 

Esse crescimento também gerou modificações no conjunto 

arquitetônico original de Manguinhos, concebido por Luiz Moraes 

Jr.: o Quinino foi sobrelevado (1943) e foram construídos novos 

edifícios nas imediações do Núcleo Arquitetônico Histórico, 

o Pavilhão Lauro Travassos (c.1940) e o Pavilhão Adolfo Lutz 

(c.1950). 

A utilização do vocabulário modernista nos novos projetos da 

Fiocruz, corresponde a um segundo período (1942-1974) do 

desenvolvimento do campus de Manguinhos. Todos os pavilhões 

projetados nesse período foram construídos utilizando-se 

materiais, sistema construtivo e estrutural característicos do 

movimento moderno, composto por estrutura independente de 

concreto armado, vedações de tijolos cerâmicos, panos de vidro e 

cobertura em telhas de amianto. (OLIVEIRA, 2003). Mas, mesmo 

neste período, é possível identificar duas fases distintas pela 

qualidade formal e técnica das edificações modernistas:

Os empreendimentos arquitetônicos da gestão de 

Henrique Aragão na década de 40, bem como os de 

seus sucessores na década de 50 estavam, portanto, 

perfeitamente consonantes com a vanguarda da 

arquitetura da época. [...] Em Manguinhos os edifícios 

modernos implantados a partir da década de 60, 

com raras exceções, também atestam a perda da 

qualidade da arquitetura brasileira, fato agravado pela 

diversidade das propostas arquitetônicas provenientes 

de outras instituições do Ministério da Saúde  

(OLIVEIRA, 2003, p. 16).

Os projetos dos novos pavilhões foram desenvolvidos pela equipe 

da Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde (DO/

MES), composta por profissionais formados na década de 1930 na 

Escola Nacional de Belas Artes. Apesar de participar ativamente 

da elaboração do programa dos edifícios, Henrique Aragão não 

interferia na concepção arquitetônica dos projetos (OLIVEIRA, 

2003), que seguiram os ideais modernistas que começavam a 

tomar força naquele momento. 

O projeto do Pavilhão de Cursos,  elaborado na década de 1940 

pelo arquiteto Jorge Ferreira, foi construído entre 1947 e 1951. 

O arquiteto contou com a colaboração de Roberto Burle Marx, 

responsável pelo projeto de paisagismo (executado na década de 

1950) e pelo desenho do painel de azulejos do bloco do auditório 

(figura 05). O artista ofereceu, como doação, o painel de azulejos, 

executado pela empresa Osirarte, pertencente a Paulo Rossi Osir, 

responsável pela execução dos painéis do Ministério da Educação 

e Saúde, com desenhos de Portinari. Na Fundação Oswaldo Cruz, 

Osir foi também  responsável pelo desenho e execução do painel 

de azulejos do antigo Refeitório Central (OLIVEIRA, 2003). 
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A temática desse painel foi objeto de análise de Frederico Morais 

(1988), na qual destaca a influência do Modernismo dos anos 1940 

e 1950 e faz referência à paleta cromática da obra integral: 

A composição expande-se até os limites do muro, 

sangrando-o nas laterais e no alto quando, então, os 

azuis dos azulejos confundem-se com os azuis do céu, 

manchado de branco, enquanto na parte inferior o 

painel se confunde com o verde da vegetação, hoje. 

Linhas e planos de uma sinuosidade nervosa, ângulos, 

tensos e agudos, além de sólidos geométricos e 

analogias naturalistas, criando profundidades que 

monumentalizam a composição. A forte curvatura do 

muro, que não é contida por nenhuma moldura, quase 

cria a ilusão de uma grande cúpula plantada no chão 

(MORAIS, 1988, p. 79).

A escolha do terreno, de acordo com Jorge Ferreira, foi motivada 

pela proximidade com a Avenida Brasil. Originalmente, havia ali um 

acesso para a avenida próximo ao pavilhão, que posteriormente foi 

fechado, possivelmente devido à construção, entre 1965 e 1970, 

do viaduto de Bonsucesso. Essa obra de infraestrutura urbana 

causou um aumento do trânsito na região e grande impacto no 

campus de Manguinhos (OLIVEIRA, 2003), inclusive a perda de 

uma parte do terreno da fundação para que se construísse a alça 

de acesso do viaduto, na margem da Avenida Brasil.

O PAVILHÃO ARTHUR NEIVA E SEUS JARDINS

A edificação é composta por dois blocos distintos que se cruzam 

ortogonalmente, interligados por uma laje suspensa por pilotis: um 

bloco retilíneo com ritmo severo de aberturas, destinado a salas 

de aulas e laboratórios e que apresenta pilotis sobreposto por 

uma varanda, e outro em forma de cunha (figura 6), que abriga um 

auditório, onde se destaca a parede externa revestida pelo painel 

artístico de azulejos de Burle Marx, retratando o Trypanosoma 

cruzi, vetor da Doença de Chagas, estudada pelos pesquisadores 

da instituição.

O Pavilhão Arthur Neiva possui estrutura independente formada 

por colunas e vigas em concreto armado e vedações em alvenaria 

03 Vista do painel de azulejos a partir da varanda do 2o pavimento. 
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de tijolos cerâmicos. A cobertura do bloco longitudinal foi 

executada em laje plana de concreto armado, com vigas invertidas. 

As varandas e terraços do segundo pavimento possuem guarda-

corpo formado por montantes e peitoril em concreto moldado no 

local. O sistema estrutural do edifício se desenvolve ao longo de 

um eixo horizontal no pavilhão com dois pavimentos e varanda. 

Na interseção entre os dois blocos, o arquiteto projetou um pátio 

aberto, que serve para abrigar uma área de convívio.

O projeto dos jardins do Pavilhão Arthur Neiva é um exemplo 

de composição paisagística que se conecta direta, estética e 

funcionalmente com a estrutura arquitetônica. Projetado por 

Roberto Burle Marx, juntamente com o painel de azulejos que 

reveste o bloco do auditório da edificação, supõe-se que projeto 

de  paisagismo tenha sido executado no início da década de 1950.  

A composição paisagística tem dimensões modestas e se 

desenvolve em dois cenários: o da Avenida Brasil e o do pátio 

do pavilhão. Apesar de utilizar a mesma linguagem pictórica na 

seleção das formas e texturas dos canteiros, a composição acaba 

por invocar duas experiências estéticas diferentes ou intenções 

de projeto com programas de necessidade distintas. 

O lado voltado para a avenida, com portão de acesso de pedestres 

(figura 04), era originalmente coberto por uma ampla superfície 

gramada que se estende do muro até os blocos do pavilhão. Nesta, 

ainda hoje, é pontuada a presença de um canteiro em ameboide 

de forração. É possível imaginar o impacto visual causado aos que 

trafegavam pela avenida pelo contraste entre os tons de verde do 

jardim e o conjunto de painéis de azulejo5 em tons de azul.

Ao distanciar-se do cenário rotineiro da avenida, o canteiro 

delimitado pelos planos verticais do pavilhão e pela aleia de 

árvores de grande porte (no limite da composição) forma uma 

espécie de pátio interno. As varandas do segundo pavimento e as 

áreas livres dos pilotis estão voltadas para esse pátio, convidando 

a uma atmosfera de convivência e encontro entre os alunos, 

trabalhadores e visitantes da edificação. Apesar do canteiro ter 

uma forma simples de rotunda de circulação, a composição original 

apresentava uma variedade florística de formas abstratas de 

manchas de forração. O mobiliário urbano (que se limita a bancos) 

só foi introduzido posteriormente ao conjunto, levando a crer que 

a intenção era que as atividades de convivência seriam praticadas 

ao redor do canteiro e na área dos pilotis e nas varandas.

5 Inicialmente, o painel de azulejos era muito maior e ocupava, também, paredes no 

primeiro pavimento. As peças removidas estão armazenadas em depósito do Departamento 

de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz.04 Vista bloco do auditório partir da varanda do 2o pavimento
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O espaço verde teve uma conformação florística bastante variada 

ao longo da sua existência contendo, atualmente, poucos vegetais 

que poderiam se relacionar ao projeto original de Burle Marx. A 

partir da documentação levantada, a composição paisagística 

original parece ter permanecido íntegra até a década de 1970, 

mas os jardins do Pavilhão Arthur Neiva sofreram alterações 

significativas.

A transformação do canteiro vegetado em rotunda para veículos, 

espaço atualmente denominado Praça Carlos Chagas,  colaborou 

para mascarar a premissa da composição original. O desenho 

do canteiro não permite um aproveitamento adequado da área 

como espaço de lazer e o intenso fluxo de veículos no entorno 

compromete este uso. Assim, a praça se torna um espaço de 

passagem e não de permanência. Os bancos colocados estão 

embaixo de uma frondosa árvore de jambolão cuja coloração 

dos frutos provoca manchas nas superfícies dos bancos e pisos.  

A supressão da superfície gramada do canteiro frontal, associada 

a introdução de uma extensa bordadura de arbustos em pingo de 

ouro, também prejudica a leitura do conjunto arquitetônico. 

TOMBAMENTOS E INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO

Após um periodo de crise institucional, sobretudo entre as décadas 

de 1960 e 1970, a partir do final da década de 1970, começa 

a ser conduzido um amplo programa de recuperação física da 

instituição, onde foram conduzidas reformas para remanejamento 

de laboratórios, construções de edifícios abrigar novas atividades, 

abertura de vias internas, etc. Neste período, foram construídos 

vários anexos no entorno do Pavilhão Arthur Neiva, modificando 

inclusive o traçado das vias e jardins contiguos ao edifício  

(COSTA, 2017). 

Com a criação da Casa de Oswaldo Cruz (COC) em 1986, a Fiocruz 

passou a contar com uma unidade dedicada à história e memória 

institucional que inclui, entre outras atividades, a  preservação do 

patrimônio edificado presente no Campus Fiocruz Manguinhos, 

através da atuação do Departamento de Patrimônio Histórico 

(DPH). No início da década de 1990, diante da ameaça de obras 

que descaracterizariam os edificios modernos, os arquitetos 

deste departamento, com o apoio da presidência da Fiocruz, 

encaminharam  ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

(Inepac), o pedido de tombamento do então Pavilhão de Cursos e 

do Restaurante Central. 

Os dois pavilhões foram inscritos pelo Inepac no livro do tombo 

histórico e artístico estadual (E-18/001.538/98) em 2001, 

identificados enquanto exemplares modernistas integrantes do 

conjunto histórico e arquitetônico do campus de Manguinhos. 
Foram incluídos no tombamento desses edifícios, os painéis de 
azulejos de Roberto Burle Marx para o Pavilhão Arthur Neiva e de 

Paulo Rossi Osir para o Pavilhão Carlos Augusto da Silva. 

No processo de tombamento foi realçada a importância destas 

edificações enquanto exemplares cariocas da primeira geração 

modernista da arquitetura. As características modernistas 

foram ressaltadas pelo Departamento do Patrimônio Cultural e 

Natural da Secretaria de Estado de Cultura e Esporte, através de 

memorando de sua diretora, a arquiteta Maria Regina Pontin de 

Mattos em 10 de agosto de 1998.
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Os edifícios em tela concentram todas as características 

modernas da arquitetura corbusiana o uso do concreto 

armado, dos ‘pilotis’, dos ‘brisesoleis’ e das azulejarias 

no caso de autoria de Roberto Burle Marx e de Paulo  

Rossi Osir. 

O rigor geométrico das massas construídas contrasta 

com a leveza das curvas e a transparência das lajes sobre 

pilotis, resultando numa predominância dos vazios sobre 

os cheios (INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL, 1998, p. 04).

Os bens tombados na esfera estadual estão submetidos ao  

Decreto-Lei nº 2 de 11 de abril de 1969, que estabelece 

procedimentos para aprovação de intervenções nos bens sob 

a sua tutela. Entre as medidas reguladoras, destaca-se o artigo 

referente à abrangência do bem tombado, estando incluídos em 

sua regulação a definição de usos e do entorno imediato.

Sem a prévia audiência da Divisão do Patrimônio 

Histórico e Artístico não se expedirá nem se renovará 

licença para obra, para afixação de anúncios, cartazes, 

ou letreiros, ou para instalação de atividade comercial 

ou industrial, em imóvel tombado.

Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se 

também às licenças referentes a imóveis situados 

nas proximidades do bem tombado, e à aprovação, 

modificação ou revogação de projetos urbanísticos, 

inclusive os de loteamento, desde que possam 

repercutir de alguma forma na segurança, na 

integridade estética, na ambiência ou na visibilidade 

do bem tombado, assim como sua inserção no 

conjunto panorâmico ou urbanístico circunjacente  

(GUANABARA, 1969, Art. 7).

O painel de azulejos do Pavilhão de Cursos foi inscrito no livro 

do tombo municipal em 2009 (Decreto n.º 30.936, de 4 de agosto 

2009) por integrar o conjunto de obras representativas do artista 

Roberto Burle Marx na cidade do Rio de Janeiro. Dois anos antes, 

havia iniciado, no âmbito da então Secretaria Extraordinária 

de Patrimônio Cultural, um estudo para a proteção das obras 

paisagísticas de Roberto Burle Marx (1909-1994) na cidade do 

Rio de Janeiro, como parte das comemorações do centenário do 

seu nascimento. Essa iniciativa de estudo surgiu a partir de uma 

solicitação da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas para 

o tombamento das obras paisagísticas de Roberto Burle Marx na 

cidade (ANDRADE, 2010).

Os estudos para o tombamento das obras de Roberto Burle Marx 

foram iniciados com o levantamento bibliográfico e iconográfico a 

partir de fontes secundárias com o objetivo de confeccionar uma 

listagem de todas as obras paisagísticas de sua autoria, na cidade 

do Rio de Janeiro – conjunto que totaliza mais de 200 obras com 

autoria atribuída ao paisagista, como jardins, painéis, muros 

e outros equipamentos formadores da paisagem, incluindo os 

projetos não executados. Diante do universo numeroso de obras 

identificadas e dificuldades de acesso tanto aos projetos originais 

quanto às próprias obras, muitas situadas em imóveis privados, 

o grupo responsável pelo estudo definiu etapas de trabalho e 

estabeleceu critérios de classificação das obras, onde as primeiras 

a serem classificadas seriam as obras produzidas para para órgãos 

públicos ou locais de acesso público (MAGINA e MELLO, 2009).
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A listagem final cobre um período de quase 50 anos de produção 

(entre os anos de 1946 e 1993) e apesar de representar “uma 

pequena fração de todas as obras produzidas por Burle Marx 

para o Rio de Janeiro podem ser consideradas representativas de 

sua atuação na cidade pela localização, extensão ou abrangência 

visual” (MAGINA e MELLO, 2009). Dentre as obras tombadas 

neste período, encontra-se painel do antigo Pavilhão de Cursos, 

no Campus Fiocruz Manguinhos.

A CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PARA A  

PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS DA FIOCRUZ

A primeira iniciativa relacionada à conservação preventiva na Casa 

de Oswaldo Cruz, teve início em 2008, com a criação de um grupo 

de trabalho multidisciplinar composto por representantes dos 

departamentos da Casa, com o objetivo de “conceber, organizar e 

desenvolver ações para a implantação de Planos de Conservação 

Preventiva” (COELHO, 2017, p. 37). Um dos resultados alcançados 

pelo grupo foi a realização da pesquisa Conservação Preventiva dos 

acervos preservados da Casa de Oswaldo Cruz6, desenvolvida entre 

2009-2010, com o objetivo de “identificar as principais causas de 

deterioração e riscos potenciais aos acervos e testar metodologia 

de diagnóstico de conservação integrado” (COELHO e CARVALHO, 

2015, p. 112). 

6 A pesquisa contou com a colaboração da Fundação Casa de Rui Barbosa, 

através de acordo de cooperação técnico-científica estabelecido entre as instituições  

(COELHO, 2017).

Em 2013, a Casa de Oswaldo Cruz publicou a Política de Preservação 

e Gestão de Acervos Culturais da Ciência e da Saúde, que tem  

como ações estruturantes a gestão de riscos, preservação 

sustentável, pesquisa e desenvolvimento em preservação de 

acervos, educação patrimonial e a conservação preventiva, esta 

última entendida como:

Conjunto de medidas e ações definidas de forma 

multidisciplinar, com o objetivo de evitar e minimizar a 

deterioração e a perda de valor dos bens culturais. Essas 

medidas são prioritariamente indiretas, não interferindo 

no material nem na estrutura dos objetos. Engloba ações 

de pesquisa, documentação, inspeção, monitoramento, 

gerenciamento ambiental, armazenamento, conservação 

programada e planos de contingência (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ. CASA DE OSWALDO CRUZ,  

2013. p. 8)

Um dos programas previstos no documento da Política foi o 

Programa de Conservação e Restauração dos Acervos, desenvolvido 

entre 2016 e 2017, com o objetivo de propor ações estratégicas 

para preservação de seus acervos por meio do estabelecimento de 

planos de conservação preventiva. 

A metodologia adotada na elaboração do Plano de Conservação 

Preventiva do Pavilhão Arthur Neiva é resultado da pesquisa citada 

anteriormente e prevê o desenvolvimento do plano em quatro 

módulos: caracterização, diagnóstico, avaliação de riscos, e 

definição dos procedimentos (COELHO, 2017). 
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A INICIATIVA KEEPING IT MODERN E  

O PAVILHÃO ARTHUR NEIVA 

Ao longo de sua existência, o Pavilhão Arthur Neiva passou por 

algumas alterações visando a modernização de suas instalações, 

de modo a continuar a desempenhar as funções para as quais 

foi projetado. A intervenção de maior porte realizada no 

edifício ocorreu no início da década de 1990, antes do seu 

tombamento, com o consentimento do próprio autor do projeto  

(OLIVEIRA, 2003).  

No primeiro pavimento, houve um acréscimo da área do primeiro 

módulo de salas, modificando a volumetria da fachada voltada  

para a Av. Brasil (figura 07). Houve ainda a ampliação deste 

módulo em direção ao vão livre formado pelos pilotis, onde se 

localiza a escada de acesso ao segundo pavimento. Nesta área, 

foi implantada uma cantina com balcão aberto para a área de 

convívio. A pavimentação externa foi modificada com a adoção 

de revestimento em pedra portuguesa branca, intercaladas por 

placas de cimentado. 

A volumetria bloco do auditório foi modificada no primeiro 

pavimento com a criação de uma parede lateral curva em 

substituição à parede reta existente e foram instaladas novas 

esquadrias em metal. No segundo pavimento, os vãos existentes 

nas paredes laterais foram fechados e os brise-soleils removidos, 

mantendo-se apenas a marcação dos vãos originais. 

As modificações realizadas posteriormente, se referem 

à modernização das instalações prediais, instalações de 

equipamentos de climatização e adequações das salas utilizadas 

pelos laboratórios às normas de biossegurança. Algumas 

modificações internas são, de maneira geral, reversíveis ou pouco 

significativas. 

Outras intervenções como os acréscimos na área livre do pilotis,  

 a modificação dos vãos que se abrem para as varandas, a profusão 

de instalações aparentes e a vedação de algumas esquadrias,  geram 

um impacto significativo na leitura do edifício. Embora modificado, 

o Pavilhão Arthur Neiva ainda preserva a lógica de sua distribuição 

espacial e parte dos materiais originais, permitindo reconhecer  

os atributos inerentes à sua concepção arquitetônica. 

Em 2012, a ampliação da oferta de cursos no Instituto Oswaldo 

Cruz, gerou a demanda pela instalação provisória de estruturas 

07 Vista do Pavilhão Arthur Neiva a partir da Av. Brasil, onde se pode notar  

a modificação da fachada frontal do bloco retilíneo
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modulares para abrigar salas de aula no entorno do Pavilhão.  Em 

contrapartida, foi negociada a remoção de alguns anexos que 

haviam sido construídos muito próximos ao edifício. Ainda assim, 

o entorno do edifício ainda mantém algumas edículas utilizadas 

como depósito e apoio às atividades dos laboratórios.  

Muitos documentos vêm sendo produzidos sobre os desafios da 

preservação da arquitetura moderna ressaltando, sobretudo, a 

fragilidade e vulnerabilidade dos materiais e aspectos construtivos 

utilizados, o desconhecimento dos processos de degradação destes 

materiais, a perda da função original destes edifícios, a falta de 

reconhecimento como testemunhos históricos e a obsolescência 

de suas instalações. 

Em relação aos princípios que devem orientar a preservação 

deste patrimônio, parte dos teóricos do campo da preservação 

defende a adoção dos referenciais teóricos já consagrados: 

distinguibilidade das intervenções, retrabalhabilidade, mínima 

intervenção e compatibilidade de técnicas e materiais. No entanto, 

alguns estudos mais recentes apontam para as especificidades das 09

11

Planta baixa 1o pavimento - configuração atual.

Planta baixa 2° pavimento -  configuração atual.

08

10

Planta baixa 1° pavimento - projeto original.

Planta baixa 2° pavimento - projeto original.
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intervenções no patrimonio moderno, sobretudo diante da análise 

das intervenções realizadas nas últimas décadas (MOREIRA, 2011 

e BRESSAN et al, 2016 ). 

Nota-se que grande parte das intervenções realizadas nestes 

edifícios foram baseadas na reconstrução, parcial ou integral, 

das obras ou em recriações, a partir dos registros dos projetos 

originais. Um dos caminhos para a solução destes dilemas aponta 

para o investimento no planejamento e implementação de ações 

de conservação preventiva nestes bens, que visem evitar a 

deterioração dos materiais e impedir que o avanço dos processos 

de degradação acabem gerando a necessidade de intervenções 

mais invasivas. 

Buscando aprofundar as pesquisas relacionadas ao diagnóstico 

das patologias do Pavilhão Arthur Neiva, o Departamento de 

Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz apresentou, em 

2015, proposta à Fundação Getty - instituição norte-americana 

que promove e apoia iniciativas de preservação e conservação das 

artes visuais e do patrimônio cultural. O apoio da Fundação Getty, 

dentro de sua iniciativa Keeping It Modern - edital internacional 

para financiamento de projetos, estudos e intervenções no 

patrimônio edificado moderno - possibilitou a realização de 

estudos e avaliações que subsidiarão a elaboração do Plano de 

Conservação Preventiva para o Pavilhão, ora em curso. 

O projeto desenvolvido envolveu as seguintes ações: atualização 

de dados cadastrais e mapeamento de danos do edifício; avaliação 

do painel de azulejos e seu estado de conservação; prospecção 

estratigráfica das camadas pictóricas nas paredes, tetos e 

esquadrias do edifício; avaliação estrutural do Pavilhão Arthur 

Neiva e pesquisa documental sobre o projeto paisagístico original 

do edifício. 

MAPEAMENTO DE DANOS DO EDIFÍCIO

Atualmente, o Pavilhão Arthur Neiva abriga salas de aula dos 

cursos oferecidos pelo Instituto Oswaldo Cruz7, laboratórios 

de pesquisa, gabinetes de pesquisadores, salas para apoio 

administrativo e logístico, zeladoria, lanchonete, depósito e 

sanitários. A atualização da base gráfica possibilitou uma melhor 

compreensão da arquitetura do edifício, revelando ainda algumas 

intervenções realizadas ao longo dos anos que não haviam sido 

registradas até então.

As visitas para atualização da base gráfica do Pavilhão Arthur 

Neiva serviram também para o registro dos danos e patologias 

localizados nas fachadas do edifício. No mapeamento de danos 

dos ambientes internos, foram preenchidas 94 fichas de inspeção 

onde foram registrados os principais danos verificados em cada 

um dos materiais de revestimento (piso, paredes e teto) e das 

esquadrias do pavilhão. 

Os resultados do mapeamento de danos do Pavilhão Arthur 

Neiva mostram que os espaços internos estão, de modo geral, 

7 Unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz, responsável por produzir 

“conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender as necessidades da 

saúde da população brasileira”. Fonte : http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.

htm?sid=2.
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mal conservados, evidenciando problemas decorrentes da falta 

de planejamento das intervenções e manutenção inadequada. O 

edifício não contou com um projeto único de climatização e, como 

as intervenções para resolver esta questão foram realizadas de 

maneira isolada ao longo dos anos, não houve uma preocupação 

em padronizar as soluções de forma a garantir uma unidade visual 

no exterior do edifício (SILVA, CARCERERI, ZOUAIN, 2017).

Os ambientes internos apresentam compartimentação excessiva, 

realizada de forma desarticulada, originando espaços confinados, 

sem ventilação e iluminação natural adequadas; instalações 

elétricas e complementares aparentes realizadas, muitas vezes, 

de maneira improvisada; revestimento dos pisos desgastados pelo 

uso, manchados e com sujidades reversíveis (em sua maioria); 

paredes com problemas localizados de umidade.

PESQUISA PICTÓRICA

Devido à falta de referências sobre as cores originais do Pavilhão 

Arthur Neiva e da existência de registros fotográficos mais 

antigos apenas em preto e branco, julgou-se necessário realizar 

uma pesquisa pictórica para identificar as camadas de pintura no 

interior e no exterior da edificação e, posteriormente, analisar 

as sequências cromáticas encontradas, de modo a auxiliar a 

compreensão das intervenções ocorridas no edifício a partir do 

registro encontrado de suas repinturas. 

As prospecções estratigráficas das camadas pictóricas foram 

realizadas nas áreas internas e externas da edificação para 

identificar as camadas de tintas contidas nas argamassas dos 

tetos, paredes, cobogós, corrimãos, guarda-corpos e esquadrias 

da edificação. Não foram realizadas prospecções nas paredes 

e colunas revestidas em pastilhas, entendendo que não seria 

adequada a remoção deste revestimento que já faz parte da 

imagem figurativa do edifício. 

Nas paredes das salas do primeiro pavimento, a camada da tinta 

mais antiga encontrada corresponde à cor bege e, no segundo 

pavimento, foi encontrada a cor cinza escuro. As cores encontradas 

na maioria das prospecções realizadas foram o bege nas esquadrias 

e alvenarias, bege e cinza no cobogó e guarda corpo. Nos tetos, a 

cor predominante foi o cinza, embora nestas áreas poucas camadas 

de tintas tenham sido encontradas. A partir desta pesquisa, serão 

realizados testes de pintura para a compatibilização da escala 

cromática a ser adotada. 

AVALIAÇÃO DAS PATOLOGIAS  

DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

A avaliação das patologias dos elementos estruturais foi contratada 

com o objetivo de avaliar o estado de conservação destes 

elementos, tendo em vista a presença de fissuras nas ligações de 

elementos estruturais e/ou alvenarias e manchas de umidade. 

Foram realizadas inspeções técnicas por apreciação visual, 

investigações e ensaios químicos, para orientar o diagnóstico das  

causas dos danos e, embasar as recomendações e metodologias de 

recuperação destes danos.
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Na inspeção visual, realizada para detectar, caracterizar e 

registrar as patologias presentes nos elementos estruturais 

do edifício, verificou-se a ocorrência de fissuras na camada de 

revestimento em 42% das colunas do bloco do auditório. Nas 

colunas, foram removidas as pastilhas de revestimento para a 

realização de ensaios de carbonatação e para determinação de 

potencial hidrogeniônico, teores de sulfatos e cloretos. Com 

base na análise dos dados coletados, constatou-se que as fissuras 

não estão associadas ao processo de corrosão de armaduras, 

mas, provavelmente, relacionadas à expansão da argamassa de 

revestimento das colunas (SILVA, CARCERERI, ZOUAIN, 2017).

Nas lajes que circundam o volume do auditório, observaram-se 

manchas de umidade de dimensões variadas, localizadas próximas 

à junta de união entre os dois blocos, nas bordas inferiores e 

regiões centrais da laje de piso do terraço. As causas destes 

danos estão relacionadas à deficiência do sistema de vedação das 

juntas de dilatação, da impermeabilização da laje do piso da área 

externa do segundo pavimento e de problemas no funcionamento 

das pingadeiras existentes no contorno da laje, instaladas na face 

inferior.

Os guarda-corpos, no segundo pavimento do edifício, possuem 

fissuras generalizadas e trechos com reparos mal executados 

na argamassa. As investigações realizadas nestes elementos 

indicaram que as fissuras estão relacionadas ao processo de 

corrosão das armaduras do concreto, devido ao baixo cobrimento 

das mesmas em virtude do tamanho reduzido dos montantes e  

dos peitoris. 

Em relação à avaliação das condições estruturais da parede de 

suporte do painel de azulejos, foi feita uma nova avaliação da 

fissura vertical inclinada existente sobre a superfície das peças 

situadas na parte central do painel de azulejos, com abertura 

variável entre 0,4 e 0,9 mm. Para investigar as causas da fissura, 

optou-se inicialmente por abrir janelas de prospecção pela face 

interna da parede de suporte do painel de azulejos, voltada para 

a sala de som e vídeo do auditório. Como não foram verificadas 

anomalias que pudessem indicar problemas estruturais nas demais 

paredes do bloco do auditório, chegou-se à conclusão de que seria 

necessário investigar essa fissura pela sua superfície externa. Para 

tanto, removeu-se uma peça de azulejo para retirada de amostra 

da argamassa e camada do concreto na parede de suporte do 

painel artístico, serviço acompanhado pelos profissionais do 

Departamento de Patrimônio Histórico.

A partir das investigações realizadas no escopo desse projeto, a 

consultoria para avaliação estrutural indicou que as fissuras são 

resultantes de movimentação térmica e que não representam 

riscos à estrutura do Pavilhão Arthur Neiva. A excessiva carga 

térmica sobre a edificação também contribuiu para expandir a 

fissura dentro da parede de concreto, que surgiu como uma falha 

no material devido à sua retração durante o processo de cura e 

que hoje funcionaria como uma junta de dilatação nesta superfície. 

A empresa conclui, em seu relatório, que o estresse térmico na 

parede foi forte o suficiente para gerar o quadro de fissuras. 
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MAPEAMENTO DE DANOS DO PAINEL DE AZULEJOS

Foi contratada uma consultoria para orientar o mapeamento 

de danos, coletar e analisar amostras e determinar o estado de 

conservação do painel de azulejos. Este painel, que  compõe 

a fachada nordeste do auditório do Pavilhão Arthur Neiva, 

é constituído por cerca de 5.500 peças de azulejos pintadas 

manualmente com pigmento azul cobalto e novamente queimadas. 

Originalmente, o painel se estendia do piso do primeiro pavimento 

ao topo do segundo.

A partir da análise visual e registro das informações gráficas, 

foi elaborado o  mapeamento de danos e patologias do painel 

de azulejos, em conjunto com a equipe do Departamento de 

Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz. Também foram 

feitos registros fotográficos e coletado material para testes 

e análises laboratoriais, com o objetivo de compreender a 

composição dos azulejos e suas patologias. 

Através da microfotografia em estereomicroscópio, foram 

identificadas as espessuras das três camadas do azulejo – 

chacota, vidrada branca e vidrada azul. Foram realizados ainda 

testes e análises para a caracterização mineralógica das peças, 

determinação da natureza dos materiais nas várias zonas 

dos estratos e identificação de fungos, através da difração e 

fluorescência com raios-X. Os testes de solubilidade identificaram 

os solventes adequados à remoção das sujidades sobre os azulejos 

(SILVA, CARCERERI, ZOUAIN, 2017).

Com o mapeamento de danos específico, realizado no painel 

de azulejos, foi possível identificar pequenas fissuras, perda 

do vidrado, perda da chacota, microflora, micro-organismos, 

manchas, áreas apresentando lacunas, áreas com intervenções 

desgastadas, entre outros. Além disto, foi possível identificar os 

aspectos construtivos inerentes à feitura das peças de azulejos e 

do painel artístico, a tipologia dos danos identificados, quantificar 

as peças danificadas, aferir o estado de conservação e elaborar um 

diagnóstico para orientar as ações de preservação do painel. 

Das patologias identificadas, grande parte está relacionada a 

defeitos de fabricação, o que não se caracteriza como um dano 

de fato ao painel de azulejos, mas poderá facilitar, futuramente, 

o acúmulo de sujidades no interior das peças. Outras patologias 

encontradas foram a  presença de fungos em algumas peças 

(sobretudo nas arestas) e pequenas lacunas nos azulejos, que 

propiciam o acúmulo de umidade e causam crosta negra na 

superfície das peças, proliferação de microorganismos e alteração 

da composição artística (SILVA, CARCERERI, ZOUAIN, 2017).

Ao longo desta pesquisa, foi possível diagnosticar que a rachadura 

horizontal que existia em toda a parte superior do vidrado, foi 

sanada na última intervenção realizada pelo Departamento de 

Patrimônio Histório em 2004, e que os atuais problemas nestas 

áreas são decorrentes da técnica de reintegração pictórica, 

em afresco, adotadas no preenchimento das lacunas naquele 

momento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos conduzidos apontam para as principais vulnerabilidades 

do Pavilhão Arthur Neiva: fatores ambientais de deterioração; 

incompatibilidade entre materiais utilizados nas reintegrações; 

falta de ações de valorização da edificação como bem cultural; 

falta de monitoramento e controle do estado de conservação; 

manutenção inadequada e/ou insuficiente; pressão dos usuários por 

alterações para adequação às normas de biossegurança; alterações 

no edifício sem planejamento ou sem levar em consideração o 

valor do edifício e ausência de gestão da conservação integrada.

A maior parte dos problemas verificados está relacionada à falta de 

planejamento das intervenções e ausência de ações de manutenção 

do edifício. A partir deste diagnóstico e dos dados levantados nos 

demais estudos realizados, serão definidos os procedimentos e 

estratégias para reverter as causas dos danos considerados mais 

graves e estabelecidas as diretrizes e critérios para orientar as 

futuras intervenções e ações de conservação programada no 

edifício. As soluções propostas visam ainda conciliar as demandas 

institucionais e dos usuários do edifício, às ações necessárias à 

sua preservação, sobretudo através da promoção de atividades de 

valorização do patrimônio que envolvam os diversos atores que 

interagem com o Pavilhão no seu cotidiano. 
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Patricia Cavalcante Cordeiro

RESUMO

As Cidades Universitárias no Brasil foram um grande campo de experimentação 

e atuação da arquitetura moderna. A Universidade do Brasil1 é um marco nessa 

trajetória, pois configura o ponto de partida do projeto educacional e político na 

tentativa da criação de um modelo para as Cidades Universitárias Brasileiras, 

encampado pelo Ministro Gustavo Capanema quando a frente do Ministério da 

Educação.

A Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro é um dos  

conjuntos modernistas mais importantes da cidade do Rio de Janeiro, tanto do ponto 

de vista histórico - político, como do ponto de vista da qualidade arquitetônica. 

Esta pesquisa procurou, através da vasta documentação existente, resgatar a 

historiografia da Cidade Universitária, seu processo de projeto e construção, os 

agentes históricos envolvidos e seus valores artísticos e arquitetônicos, buscando 

assim identificar, dentro do contexto geral da preservação do patrimônio cultural, os 

valores para sua preservação, tanto do ponto de vista de seu traçado urbano como 

do seu edifício moderno mais emblemático – a Faculdade Nacional de Arquitetura. 

Palavras-chave: Preservação; Arquitetura Moderna; Cidade Universitária.

1 Hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro

ABSTRACT

The University campuses in Brazil were a great field of experimentation and modern 

architecture. The University of Brazil is a historic mark in this trajectory, since it 

constitutes the starting point of the educational and political project in the attempt 

to create a model for the Brazilian University Cities, chaired by the Minister Gustavo 

Capanema while in the Ministry of Education.

The Campus of the Federal University of Rio de Janeiro is one of the most important 

modernist complexes in the city of Rio de Janeiro, from both a historical and political 

point of view as well as architectural and urban quality. This research searches to 

recover the historiography of the University City, its process of design and construction, 

the historical agents involved and its artistic and architectural values, in order to 

identify, within the general context of the preservation of cultural heritage, values for 

its preservation, both from the point of view of its urban layout and its most emblematic 

modern building - the National school of Architecture.

Keywords: Preservation; Modern architecture; University campus
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AS CIDADES UNIVERSITÁRIAS

As Cidades Universitárias no Brasil foram um grande campo de 

experimentação e atuação da arquitetura moderna, a partir da 

década de 30. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é um 

marco nessa trajetória. O projeto de consolidação das elites e 

da criação de uma identidade nacional passava pelo projeto de 

universidade proposto por Gustavo Capanema, criando uma 

estrutura universitária capaz de formar os quadros técnicos 

necessários ao desenvolvimento econômico do país. 

Este processo se deu de forma semelhante em outros países da 

América Latina, tendo no Campus Universitário concentrador 

de todas as atividades e isolado no território urbano a tipologia 

principal de implantação destas universidades.

A Universidade, desde o período medieval, sempre conformou 

um espaço na cidade, delimitando um território especifico. Esta 

relação com o entorno e com a estrutura urbana foi se modificando 

ao longo da sua evolução histórica. O surgimento do conceito de 

Campus Universitário, a partir da implantação das universidades 

norte-americanas, no início do século XIX,  trouxe uma nova forma 

de implantação no espaço, tanto em relação às áreas envolventes, 

quanto à própria conformação deste campus. 

Baseada em uma visão agrária, predominante nos Estados Unidos, 

a universidade surge como um corpo segregado da cidade, 

afastado das atrações da vida urbana permitindo assim um 

ambiente de tranquilidade para o desenvolvimento das atividades 

do conhecimento.

As universidades norte-americanas constituem-se nesta 

estruturação física conhecida como Campus, que se baseia na 

implantação de edifícios isolados em uma grande área aberta, a 

partir da herança do modelo inglês do College que se conformavam 

como closed-quadrangles, com edificações conformando 

quarteirões fechados com pátios internos abertos e utilizáveis. 

Esta implantação foi se desenvolvendo com uma ordenação  

de edifícios sobre as áreas verdes, conformando grandes  

parques abertos. 

Esta ideologia anti-urbana predominou na localização dos 

campi norte-americanos, consolidando um modelo de território 

universitário que se difundiria por diversos estados americanos e 

posteriormente, já no século XX, em âmbito internacional.

O que se modificaria neste modelo com a virada para o século XX 

são os traçados e a arquitetura. Um traçado inicialmente baseado 

à maneira beux-arts passa a receber a influência do urbanismo 

modernista, sobretudo com a ida de vários arquitetos modernos 

para os Estados Unidos nos anos 30. Valter Gropuis, Le corbusier, 

Mies van der Rohe, Alvar Aalto, são alguns dos nomes que 

projetaram ou cooperaram em projetos de campi universitários 

americanos nesta época. (Pinto; Buffa, 2009)

O modelo do campus norte- americano no que tange a sua 

localização em relação à cidade e implantação em grandes áreas 

livres teve grande disseminação na América Latina, em especial 

no Brasil, onde se tornou um modelo oficial de construção dos 

conjuntos universitários a partir da década de 30.
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A percepção por parte dos governos da necessidade de uma 

formação universitária, que resultasse no aumento do quadro 

técnico para sua modernização e na pesquisa para melhor 

aproveitamento de recursos econômicos, foi determinante para 

a expansão da universidade no contexto latino americano, tendo 

como exemplos significativos o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, 

Cidade do México e Caracas. (Fernandes, 2004) 

A América Latina, a partir da década de 1920, assiste à proliferação 

de campus universitários em diversos países, inspirados no 

modelo norte-americano: em 1925 têm-se os projetos para a 

Cidade Universitária da Universidade de Porto Rico; em 1931, 

para a Universidade de Concepción; de 1935 a 1937, destaca-se 

a Universidade Nacional da Colômbia; em 1945 a Venezuela inicia 

a implantação da Cidade Universitária de Caracas; e em 1947 

é construída a Cidade Universitária da Universidade Nacional 

Autônoma do México.

Merecem destaque dois projetos que são marcadamente 

modernistas e tem grande importância para a história da 

arquitetura do século XX. São eles o campus da Cidade 

Universitária de Caracas e da Universidade Nacional Autônoma 

do México.  

(...) três campi universitários se destacam por suas 

histórias e realizações, assinalando distintas visões e 

iniciativas, mas tendo todos eles um substrato comum: 

a criação de referências próprias de modernidade. As 

trajetórias das cidades universitárias do Rio de Janeiro, 

México e Caracas são narrativas destas tão peculiares 

manifestações de modernidade. (SEGAWA, 1999)

Estas duas Cidades Universitárias foram declaradas Patrimônio 

Mundial pela UNESCO nos anos 2000, os critérios e justificativas 

utilizadas pela UNESCO as apontam como “exemplo da realização 

coerente dos ideais urbanos, arquitetônicos e artísticos do início 

do século XX adaptados à cultura local e ao ambiente tropical.” 

É interessante comparar os casos latino-americanos com os casos 

brasileiros que, a princípio, representam estes mesmos atributos 

citados acima, mas que nunca se com figuraram com patrimônio 

no âmbito regional ou nacional. 

Estas Cidades Universitárias tiveram seu projeto inicial do 

campus executado de forma contínua e completa, diferente 

das experiências brasileiras, à época, como a Universidade do 

Brasil e a Universidade de São Paulo, que tiveram seus projetos 

modificados e interrompidos, e nunca totalmente finalizado. Estes 

Campi se configuram, portanto, como uma experiência completa e 

representam a concretização do ideário da Cidade Universitária 

Moderna.

01

02

Cidade Universitária da Universidade Nacional Autônoma do México.
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As cidades universitárias da América latina passaram por um 

processo muito mais ágil de elaboração de projetos e execução 

das obras e no geral tiveram os projetos construídos na integra, 

gerando então um entendimento total do campus e do projeto. 

Podemos dizer que estas universidades, em especial a Universidade 

Autônoma do México atingiu o ideal do “espirito universitário” 

almejado aqui por Gustavo Capanema. Seu plano e seus edifícios 

funcionam com um corpo coeso, proporcionando então a vida 

necessária a sua valoração e sobrevivência.

Ao contrário, Cidades Universitárias brasileiras permanecem 

com a sensação de inacabadas e/ou somam uma série de camadas 

históricas de planos e projetos executados de forma fracionada. 

O que se viu foi um longo processo de confecção, aprovação e 

modificação de planos em concomitância com a construção dos 

projetos iniciais, se arrastando por vários anos e nunca terminados 

em sua totalidade. Este talvez seja um dos fatores que impedem o 

nosso reconhecimento destes conjuntos como objetos de ações 

preservacionistas. Veremos ao longo do artigo esta “história 

interna” do processo de projeto e construção do campus da Cidade 

Universitária de Universidade do Brasil, e será possível perceber 

estas questões, que se repetem, em maior ou menor grau, nas 

demais Cidades Universitárias Brasileiras. 

A UNIVERSIDADE MODERNA DO BRASIL

O Brasil foi um lugar privilegiado para a arquitetura moderna 

no que diz respeito às cidades universitárias, após um embate 

inicial de modelos para a escolha do projeto para a Universidade 

do Brasil, a arquitetura moderna se sobrepõe e se dissemina.  

A própria Universidade do Brasil e todas as que se seguiram 

naquelas décadas tiveram o seu traçado e a suas arquiteturas 

inscritas no modernismo. Porém este embate não foi simples, e a 

escolha tanto do local como da tipologia da Cidade Universitária 

se arrastou por anos entre debates e propostas.

Gustavo Capanema foi Ministro da Educação entre 1934 e 1945, 

e teve a criação da Universidade Brasileira como uma grande 

preocupação de seu mandato, criando em 1937 a Universidade 

do Brasil. Existia por parte do Governo Vargas um interesse numa 

chamada renovação de elites, que passaria pela educação de  

nível superior.

O governo pretendia implantar um padrão nacional para o ensino 

superior e este modelo seria então a construção da Universidade 

do Brasil. Tratava-se de um projeto grandioso e altamente 

centralizador na busca da criação não apenas de um lugar que 

concentrasse as atividades universitárias, mas também de um 

“espírito universitário”, o que à época era um grande anseio da 

elite brasileira, inspirado nas novas universidades europeias como 

Roma e Madrid.

“ (...) Uma Cidade universitária estruturada, como não 

poderia deixar de ser, a partir de alguns exemplos in-

ternacionais, mas com características marcadamente 

nacionais. Centralizar cursos, infraestrutura, adminis-

tração num só sitio era uma solução que já se mostrava, 

em outros países, economicamente mais viável e admin-

istrativamente mais funcional” (Pinto; Buffa, 2009)
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Este projeto deveria guiar tanto a criação das novas universidades, 

quanto à adequação das já existentes. O discurso do Ministro 

enfatizava o aspecto democratizante do ensino universitário, mas 

deixava claro que este ensino era voltado para a educação das elites 

nacionais. Percebe-se claramente a diferença entre a proposta 

de Capanema e a proposta das universidades anteriores1, que 

pretendiam uma formação voltada à pesquisa. A universidade de 

Capanema é voltada ao ensino e à preparação profissionalizante 

para os desafios propostos pela modernização do país.

Este projeto para o ensino universitário no país, pela primeira 

vez, vinha imbuído da construção de um espaço único destinado 

a aglutinar fisicamente as unidades acadêmicas, abrindo o debate 

sobre a construção das Cidades Universitárias no Brasil.

“(...)Propósito do governo, positivo e simples, fazer uma 

Universidade que deixe de ser o que tem sido até hoje 

no Brasil: um postulado regulamentar, uma aspiração de 

lei. Quer que ela se converta em uma realidade viva, em 

uma comunidade escolar verdadeira. Para isso trona-se 

necessária a criação daquela que hoje tem se chamado 

Cidade Universitária.”2  

Capanema passa então a defesa da necessidade da construção 

desta Cidade Universitária que teria o papel de abarcar a  

totalidade dos cursos superiores oferecidos no país e ser um polo 

1 Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Distrito Federal (UDF). 

Concebidas com a função da pesquisa, do ensino e da extensão universitária, defendendo a 

pesquisa como tarefa central que estimula as outras funções.

2 Discurso de Gustavo Capanema na posse da comissão de professores, extraído de 

“Um campo universitário para a Cidade” Donato Mello Jr, 1985

aglutinador e gerador da cultura nacional, totalmente centralizado 

nas mãos do Estado.

A história da formação da Universidade do Brasil, hoje UFRJ, e sua 

Cidade Universitária descrevem um pouco o panorama político e 

arquitetônico do Rio de Janeiro em meados do século XX. Criada em 

7 de setembro de 1920 a Universidade do Rio de Janeiro (URJ) foi  

a primeira Universidade Federal Brasileira. Em 5 de julho de 1937, 

a Lei nº 452 reorganizou e transformou a URJ em Universidade 

do Brasil, criada com a missão de ser um modelo para as demais 

universidades brasileiras, marcando sua vinculação ao Governo 

Federal.

Para organizar o trabalho de estruturação da universidade 

Capanema convoca duas comissões, uma comissão formada por  

professores -“Comissão de Estudos do Plano da Universidade”-, 

e uma comissão técnica formada por arquitetos modernistas 

denominada “Comissão de Organização do Plano da Universidade”3,  

conceituando dessa forma que haveria um grupo que iria estudar 

a implantação da universidade, no campo das ideias, formada 

por intelectuais e um segundo grupo que iria planejar no âmbito 

técnico a organização da universidade, de onde se derivaria o 

“Escritório Técnico do Plano da Universidade”.

A primeira preocupação desta comissão eram os estudos para a 

escolha do local de implantação da Cidade Universitária. Foram 

necessários quase dez anos de estudos para que se chegasse 

à definição do local e dos parâmetros que definiam que a  

3 Lúcio Costa, Paulo Rodrigues Fragoso, Afonso Eduardo Reidy, Washington de 

Azevedo, Ângelo Bruhns e Firmino Saldanha
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Universidade deveria ser urbana e apresentar condições de 

aglutinar  todo o complexo universitário da Universidade do Brasil.

O primeiro local cogitado, por sugestão do Próprio Capanema, 

ainda em 1935, era a Praia Vermelha, defendida como um local 

já de tradição no ensino superior no Rio de Janeiro e no Brasil. 

Capanema, a princípio, insiste nesta localização, mas o programa 

extenso da universidade e a diretriz de unir todas as atividades 

acadêmicas em um mesmo campus são fatores que começam a 

minar a possibilidade do uso deste terreno, que se mostra pequeno 

para a magnitude do projeto 

Preocupado com esta escala de projeto, sem antecedentes no 

país, Capanema tem a iniciativa, sugerida pela comissão dos 

Professores, de convidar o arquiteto italiano Marcelo Piacentini 

para visitar o Rio de Janeiro e auxiliar no projeto.  O contato é feito 

por intermédio da embaixada brasileira em Roma, onde o arquiteto 

havia finalizado há pouco o novo Campus da Universidade de 

Roma. A visita do arquiteto dura 12 dias e ele elabora um parecer 

denominado “Relazione sulle proposte de località per La Nuova 

Citta Universitaria Nazionalle in Rio de Janeiro” reforçando essa 

preferência. Volta à Roma com o compromisso de elaboração de 

um Plano de Implantação da Cidade Universitária. (Mello Jr, 1985) 

Em contraposição à visita de Piacentini, a comissão de arquitetos 

chefiada por Lúcio Costa propõe a vinda de Le Corbusier ao Brasil. 

Esta vinda também estava relacionada à colaboração do arquiteto 

no projeto do Ministério da Educação e Saúde, além de ministrar 

palestras e conferências.

O ministro Gustavo Capanema apresenta então ao Presidente da 

República Getúlio Vargas uma Exposição de Motivos em junho de 

1936, fundamentando a necessidade da vinda do Le Corbusier e 

da volta de Piacentini, como uma importante colaboração para o 

sucesso do projeto. A vinda do arquiteto francês foi autorizada em 

16 de junho de 1936.

03 Trecho da carte de Exposição de motivos do Ministro 

Gustavo Capanema ao Presidente Getúlio Vargas.
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O projeto de Le Corbusier é rejeitado pela comissão de  

professores e fica claro que existe um embate ideológico entre 

as comissões, estando a comissão dos professores voltada à 

defesa do arquiteto italiano, que de certa forma representava 

um alinhamento com o regime fascista e com uma arquitetura 

conservadora, enquanto os arquitetos brasileiros já estavam 

alinhados em defesa da arquitetura moderna, representada nesse 

embate por Le Corbusier.

Com a recusa do projeto de Le Corbusier por parte da Comissão 

de Professores, Lúcio Costa reúne a equipe dos arquitetos 

contratados para uma nova tentativa, propondo um plano, 

inspirado no apresentado por Corbusier, mas incorporando as 

críticas da Comissão. Assinaram este projeto além de Lúcio Costa, 

Paulo Fragoso, Ângelo Bruhns, Firmino Saldanha e Afonso Eduardo 

Reidy. O Projeto foi analisado por todas as comissões, exceto a 

comissão de arquitetos, e todas as respostas foram contrárias ao 

projeto. A Comissão de Professores justificava que o projeto havia 

se afastado das bases por eles estabelecidas e, portanto, não se 

adequava às demandas necessárias.

O Projeto foi publicado na revista PDF de maio de 1937, com textos 

dos autores, em tom de crítica. Lúcio costa foi cobrado oficialmente 

por esta publicação e responde ao Ministro Capanema em breve 

carta, que demonstra como era insustentável a relação das duas 

comissões.

“As distâncias entre a atitude mental de Le Corbusier e 

a dos professores Inácio Azevedo do Amaral e Ernesto 

Souza Campos tornam praticamente impossível, 

entre eles – sem um prévio de informação recíproca e 

desincompatibilização – qualquer entendimento.” Carta 

de Lúcio Costa a Gustavo Capanema em 26 de junho. 

Fonte: Arquivo Capanema CPDOC/FGV citado por 

(Oliveira, 2007).

Em outubro de 1937, às vésperas do golpe que instituiu o Estado 

Novo, Capanema decreta o fim da Comissão de Arquitetos e 

04

05

Plano de Le Corbusier para a Universidade do Brasil na Quinta da Boa Vista 

- CUB 3 .

Cidade Universitária na Quinta e adjacências. Perspectiva do Auditório, Reitoria 

e Biblioteca.
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Engenheiros e retoma o contato com Marcelo Piacentini4, em 

posição contrária à assumida em relação ao projeto do Ministério 

(MES), em que a solução de matriz corbusiana é eleita.

A discussão volta à pauta apenas em dezembro de 1944, quando foi 

criado o Escritório Técnico da Cidade Universitária da Universidade 

do Brasil (ETUB), alocado no Ministério da Educação e Saúde. 

Desta forma, recomeçam os estudos de áreas para a implantação 

do projeto. Foram considerados os terrenos da própria Quinta da 

Boa Vista, Gávea, Piedade, Niterói, Manguinhos, Jacarepaguá e 

Vila Valqueire.

O Escritório foi responsável pelos estudos que levaram à escolha 

definitiva do terreno onde seria implantada a Cidade Universitária, 

adquirido a partir da junção por aterros de várias ilhas, após  

diversos estudos em outros pontos da Cidade. O Arquiteto 

Jorge Machado Moreira foi convidado para chefiar o Serviço 

de Planejamento Arquitetônico, comandando uma equipe de 

arquitetos que seria encarregada do projeto urbano, do projeto 

de arquitetura e do detalhamentos dos edifícios previstos no 

programa elaborado pela própria universidade.

O primeiro projeto executado - a criação do terreno – consistiu na 

execução de diversos aterros que transformaram um arquipélago 

de nove ilhas em uma única grande ilha. As ilhas do Bom Jesus, 

Pinheiro, Pindaí do Ferreira e Pindaí do França, Sapucaia e 

Fundão, situadas a oeste da Baia de Guanabara, entre a enseada 

se Manguinhos e a Ilha do Governador tinham um terreno 

4 Não podendo vir ao Brasil Piacentini envia, no final de 1937, como seu substituto o 

arquiteto Victor Mopurgo, professor da Faculdade de Arquitetura de Roma. Em 16 de julho 

de 1938, os arquitetos enviam o projeto ao Brasil com desenhos e fotos de maquetes.

submarino de pequena profundidade permitindo assim uma área 

de aproximadamente 5.596.000m².5 

Além do aterro entre as ilhas foi também realizado um enorme 

trabalho de desmonte e terraplanagem das ilhas existentes, além 

da retirada de quase toda a vegetação. Estas obras de construção 

da grande Ilha Universitária foram iniciadas em 1949 e concluídas 

em 1952, neste período foram realizados diversos estudos para 

definição da ocupação deste grande terreno.

Na ausência de referências prévias no terreno ou na paisagem 

imediata, o arquiteto cria suas próprias referências através da 

hierarquização de vias conformando frentes e fundos de terreno e 

assim orientando a implantação de seus edifícios e setores.

O arquiteto iniciou o lançamento do projeto a partir do traçado 

viário, seguindo o desenho alongado da ilha e orientando, assim, 

5 Dado extraído de Mello Jr, Donato. Um Campus universitário para a cidade do Rio 

de Janeiro. 1985.

06 Esquemas da união das ilhas 
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o zoneamento e a implantação das edificações, criando um 

conjunto de referências no sítio pela hierarquização destas vias.  

(JARDIM, 2001)

Jorge Moreira concebe o Campus tratando a ilha como um espaço 

contínuo, um grande parque cortado por vias para automóveis 

e pedestres conectadas aos edifícios, determinando assim os 

acessos principais e a circulação no interior do campus.

Estes primeiros estudos de zoneamento foram aceitos, a princípio, 

sendo a planta geral de urbanização da Cidade Universitária 

aprovada pela Prefeitura do Distrito Federal já em 31 de agosto 

de 1949.6  

A partir de então seguiram-se diversas etapas para a consolidação 

da Cidade Universitária. O documento “Projeto para terminação 

das obras e implantação da Cidade Universitária”, elaborado a 

pedido do ETUB pela empresa CONSULTEC em 1966, apresenta 

um panorama da concepção e implementação da Cidade 

Universitária destacando seis fases que representam estes 

estudos ou anteprojetos. 

Os estudos vão sendo realizados de forma concomitante às 

obras. Sendo assim, estas fases representam processos paralelos 

de projeto e obra. Não é possível afirmar que existiu apenas um 

Projeto Executivo Geral do Plano da Ilha Universitária, e sim 

detalhamentos dos anteprojetos para a execução. Como as obras 

foram sendo realizadas de forma concomitante às definições dos 

6 Oficio nº 590 de 31-8-49 assinado pelo secretário-geral de Viação e obras da P.D.F. - 

projeto nº 5.172.

planos, estes projetos executivos foram sendo modificados a cada 

situação nova apresentada. 

O Plano do Conjunto de 1965,  de certa maneira, sintetiza as 

modificações ocorridas desde o Plano de 1952 em decorrência 

das dificuldades de implementação do projeto original. Dos 54 

edifícios propostos no Plano apenas quatro foram construídos, 

sendo eles o Instituto de Puericultura (término da construção 

em 1953), a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (concluída  

em 1961), a Escola Nacional de Engenharia (1962) e o Hospital  

das Clínicas.

Os edifícios estão localizados nos dois extremos da ilha, formando 

dois conjuntos, o primeiro conjunto do Centro de Ciências 

07 Dois planos para a Cidade Universitária – primeiro e segundo anteprojeto.
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Biomédicas, teve construído o Hospital das Clínicas e o Instituto de 

Puericultura. Os outros dois edifícios, a Faculdade de Arquitetura 

e a Escola Nacional de Engenharia, embora pertençam a dois 

setores distintos, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia e o 

Centro de Artes, se encontram próximos geograficamente. 

Provavelmente o edifício mais emblemático da Cidade 

Universitária, a Faculdade de Arquitetura é um projeto  

primoroso de Jorge Machado Moreira, claramente referenciada 

nas propostas de Le Corbusier.

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

O edifício localiza-se na parte sul da Ilha do Fundão, na extremidade 

do percurso proposto pelo projeto de traçado viário, isto denota a 

importância e destaque desse edifício no projeto de ocupação da 

Ilha, quase como um coroamento das arquiteturas apresentadas 

até aqui no percurso. Desta forma sua implantação se referencia 

pela via de acesso, tendo sua fachada principal paralela a esta 

via, reforçando a frontalidade como elemento importante na 

implantação do edifício. 

O tratamento das áreas livres ficou a cargo do paisagista Roberto 

Burle Marx, que projetou uma série de jardins geométricos, com 

espelhos d’água e passarelas complementando o conjunto e 

aumentando o impacto de chegada a edificação.

A estrutura do edifício é em concreto armado, concebida com uma 

grelha estrutural de vigas, pilares e lajes, sendo as paredes livres 

apenas com a função de vedação. Em planta a estrutura segue 

uma trama ortogonal regular modulada com espaçamentos fixos 

entre os pilares. Estes pilares aparecem no térreo como pilotis 

cilíndricos, mas ao subir da estrutura são afinados e formam uma 

modulação de fachada como uma grelha, subdividindo os espaços 

que recebem as esquadrias, limitadas por estas estruturas 

verticalmente e horizontalmente pelas lajes.

Um dos grandes destaques deste edifício é a perfeição dos detalhes 

executados e projetados por Jorge Moreira. O uso dos materiais 

industrializados tirando partido da estandardização, criou belas 

soluções de superfícies internas e externas, além de detalhes 

construtivos de alta qualidade. 

DESAFIOS PARA A PRESERVAÇÃO 

Vimos no decorrer da pesquisa diversas ameaças e desafios 

à preservação deste conjunto, tanto as ameaças de ordem 

arquitetônica, que aqui destacamos no edifício da FAU UFRJ, 

que se repetem em maior ou menor grau em todos os edifícios do 

08
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Edifício da FAU UFRJ
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campus, quanto do ponto de vista da estrutura urbana com o novo 

Plano Diretor proposto pela Universidade. 

O desafio do reconhecimento, talvez o mais significativo, tem como 

empecilho a crítica ao projeto, e o não entendimento do transcurso 

do tempo. A sensação no Campus de obra inacabada permanece 

até os dias de hoje. Este sentimento de falência gerou, ao longo dos 

anos, enormes críticas à qualidade do projeto moderno da Cidade 

Universitária, sentimento este que reforça o descaso e a falta de 

preservação. Porém, é preciso analisar o projeto tendo em vista 

os anseios da época em que foi construído e entendê-lo como um 

documento histórico, de uma geração que acreditava e defendia 

a arquitetura e o urbanismo que faziam como necessários a uma 

proposta de futuro que nunca se concretizou.

A AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR E  

SALVAGUARDA LEGAL

O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e o Conjunto 

Urbano e Arquitetônico da Cidade Universitária constituem um 

marco na historiografia da Arquitetura Moderna e uma importante 

fonte de memória do Movimento Moderno. O Conjunto, 

principalmente a sua formação original, com os quatro edifícios 

projetados por Jorge Machado Moreira, é um dos conjuntos 

modernistas mais importantes da Cidade do Rio de Janeiro.  

No que tange à salvaguarda legal, ou seja, seu reconhecimento  

por uma instância de proteção ao patrimônio seja Federal,  

Estadual ou Municipal, a Cidade Universitária da UFRJ e seus 

edifícios modernistas não possuíam, à época da pesquisa7, 

nenhum tipo de proteção legal ou tutela dos órgãos de 

patrimônio. No entanto, no final de 2016 o edifício da FAU UFRJ 

teve seu tombamento aprovado na instância municipal. O único 

tombamento provisório proposto para a Cidade Universitária, 

apontado pela bibliografia estudada, seria para o edifício do 

Instituto de Puericultura (IPPMG), no INEPAC (Instituto Estadual 

do Patrimônio cultural), mas a lista de bens tombados estaduais 

não menciona o bem como protegido pelo órgão. 

Essa ausência não se dá apenas pelas dificuldades de  

funcionamento dos órgãos de preservação, que como se sabe 

trabalham com cada vez menos recursos, mas também por uma 

dificuldade da própria Universidade em atribuir um valor de 

patrimônio ao seu conjunto modernista. 

O USO, A GESTÃO E AS NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO

O uso intenso e a necessidade de adaptações dos edifícios a 

novos programas e inovações tecnológicas acabam por gerar 

uma série de descaracterizações e perdas de elementos. A falta 

de visão de preservação nestas ações de adaptação e a falta de  

distanciamento histórico que permita encarar estas modificações 

dentro da ótica do restauro, são desafios que se apresentam. 

O edifício da FAU UFRJ é uma construção preciosa no  

detalhamento, no uso dos materiais e questões construtivas de 

7 Este artigo apresenta parte da pesquisa realizada para a dissertação de mestrado 

sobre a Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentada à 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo em maio de 2015.
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alta qualidade, o que possibilitou que chegasse até hoje, no geral, 

em boas condições de uso, mesmo com a pouca manutenção e 

conservação. O edifício tem 54 milm² e foi projetado apenas para 

250 alunos - ou seja, aproximadamente 200m² por aluno. 

Com esta vastidão de espaço, aos poucos o edifício foi sendo 

ocupado por outras instituições da Universidade. Hoje abriga a 

própria FAU com 1600 alunos de graduação, 400 alunos de pós-

graduação, 150 professores e 55 funcionários, a Escola de Belas 

Artes com cerca de 2000 alunos, somado ao IPPUR8, à Decania do 

Centro de Letras e Artes e toda a estrutura da Reitoria. 

Esta situação de “condomínio” gera grandes dificuldades na 

gestão destes espaços. As tomadas de decisão são fragmentadas 

e as intervenções são feitas por cada instituição de forma isolada, 

ao mesmo tempo em que os espaços comuns sofrem do fato de 

não pertencerem diretamente a nenhuma delas, causando um 

estado de abandono. O gerenciamento do funcionamento da 

edificação e manutenção das suas estruturas fica prejudicado.  

A DIFICULDADE DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE MANUTENÇÃO  

E CONSERVAÇÃO

Este mesmo problema se apresenta quando tratamos das 

ações de manutenção nestes edifícios, que são pensadas como 

manutenções prediais ordinárias, sem levar em consideração o 

valor dos edifícios, a autenticidade dos materiais, o tratamento 

das superfícies e as reformas e substituições que levam a sérias 

descaracterizações. 

8 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional

O envelhecimento destes edifícios e de seus materiais leva a uma 

necessidade de rotinas e procedimentos de manutenção para 

pequenos consertos, limpeza, entre outros. Estes procedimentos 

são então realizados dentro da ótica da manutenção predial, 

sem projeto prévio e acabam ficando a cargo do bom senso 

do administrador ou da equipe responsável pela limpeza e 

manutenção. 

A dificuldade de leitura da passagem do tempo leva a esta prática 

de manutenção predial sem o devido cuidado com a conservação 

dos materiais e das superfícies. No edifício da FAU UFRJ fica visível 

esta prática das pequenas intervenções nos interiores. 

Os revestimentos são os que mais sofrem interferências neste 

sentido. As cerâmicas do piso vêm ao longo dos anos apresentando 

desprendimento de placas e quebras em diversos trechos. Estes 

desprendimentos se dão tanto pela dilatação e acomodação 

da estrutura do edifício como pelo uso intenso e pisoteio.  

As cerâmicas das paredes também apresentam processo 

semelhante em alguns trechos. Para a correção deste problema  

10
11

Desprendimento da cerâmica do piso e das paredes
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são feitas diversas tentativas que se mostram equivocadas do  

ponto de vista da conservação destes materiais, desde a  

substituição dos trechos desprendidos por cimento até a 

substituição total do piso do 3º andar.  

12
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Hospital Universitário - edifício durante a demolição da “perna seca”.

Hospital Universitário - Edifício após a demolição da perna seca.

NOVOS INVESTIMENTOS E PLANOS DE MODERNIZAÇÃO 

Na escala urbana, o novo Plano Diretor proposto para a 

Universidade, infelizmente, não leva em consideração as  

estruturas existentes e os traçados propostos pelo plano de 

Jorge Moreira como condicionantes importantes de projeto, 

não entrando na discussão das questões relativas à preservação 

e entendendo a preexistência no campus apenas como um 

dado histórico. O Plano Diretor apresenta avanços na tentativa 

de repensar o território da ilha Universitária, que nunca teve 

consolidado o seu projeto inicial de construção e integração, mas 

perde a oportunidade de pensar na preservação deste conjunto 

em concomitância com a sua modernização.

Os edifícios modernistas da Cidade Universitária e o Plano 

Urbano em si não possuem, por parte do Plano Diretor, qualquer 

valoração do ponto de vista patrimonial e consequentemente, 

nenhuma política de preservação clara. Pelo contrário, a Cidade 

Universitária é vista como a grande área para novas construções 

e os seus edifícios como parte desse processo, podendo ser 

subtraídos e aditados com outros elementos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conjunto urbano e arquitetônico da Cidade Universitária do Rio 

de Janeiro constitui um marco na historiografia da Arquitetura 

Moderna e uma importante fonte de memória do Movimento 

Moderno. Este estudo sobre o campus da Cidade Universitária 

pretende auxiliar no reconhecimento dos valores a serem 
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preservados, de modo a possibilitar uma melhor definição de 

critérios que devem orientar as intervenções neste conjunto.

No Rio de Janeiro, cidade que teve intensa produção de 

arquitetura moderna, inclusive conjuntos urbanos, como a  

Cidade Universitária, por exemplo, tem em torno de oito 

bens imóveis tombados. Estes bens são, sem dúvida, muito  

significativos, mas são uma pequena parte da intensa produção  

da chamada Escola Moderna Carioca. 

A percepção crescente do risco de desfiguração e  

desaparecimento que o Patrimônio Moderno está exposto, 

vem sendo gradativamente alvo de estudos e publicações 

internacionais e nacionais, o que tem levado a pesquisas sobre a 

necessidade de ampliar o tombamento dos exemplares modernos 

no Rio de Janeiro. Contudo, o estabelecimento de critérios para 

intervenções de “revitalização” ainda carece de atenção. Estas 

intervenções vêm acontecendo de maneira frequente nos edifícios 

modernos, e em vários casos, provocam danos irreparáveis para 

a preservação, devido, em grande parte, à falta de princípios que 

orientem as ações de restauro.  

O que se defende aqui não é criar empecilhos para a reocupação 

do território do Campus, nem que se deva “congelar” a sua 

estrutura como foi projetada. O campus acumula uma série de 

camadas históricas e seria um erro tentar preservar apenas a 

ocupação “original”, mas o que se defende é que se possa avançar 

respeitando às preexistências. Ocupar e preservar não são ações 

distintas e podem caminhar de forma conjunta, mas para isso, é 

necessário encarar o problema baseado em uma reflexão sobre as 

teorias do campo do restauro, propondo uma solução crítica de 

projeto e de restauro. 

A intervenção de restauro não deve ser dogmática, porém também 

não pode ser arbitrária, daí a relevância do auxílio da teoria. 

Este processo traz discussões complexas e envolve esforços 

multidisciplinares para a elaboração de reflexões aprofundadas 

que permitam escrever o futuro sem apagar o passado. 

A discussão da preservação do Patrimônio Moderno ainda 

se apresenta como um debate em aberto e as questões que  

concernem a sua salvaguarda, no âmbito da disciplina de 

conservação e do restauro, constituem um desafio contemporâneo 

a ser encarado com urgência. A valoração deste patrimônio, 

sua maior proteção legal e a reafirmação da necessidade de  

preservação deste passado recente ainda é um tema a ser  

explorado e, cada vez mais, é preciso estreitar a sua relação com o 

arcabouço teórico da conservação.

Os desafios a serem vencidos para que se construa  

definitivamente um argumento pela preservação deste legado 

passam principalmente pelo reconhecimento da Arquitetura 

Moderna como um produto cultural de um tempo passado, e por 

ser passado, passível de proteção.

Os caminhos que desenhamos ao longo da análise dos casos 

estudados neste trabalho infelizmente apontam para outra 

direção. Nota-se uma tendência simplificadora de afastar o tema da 

preservação do moderno do campo teórico-crítico da restauração. 

Intervenções de retrofit, repristinação, modificações internas 
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radicais, reposição de superfícies, correções de tecnologias, 

completamentos, são alguns exemplos que tem se tornado comuns 

na revitalização  de edifícios modernistas.

A dificuldade em aceitar o envelhecimento natural desta 

arquitetura, visto como algo sujo e negativo tem levado a diversas 

intervenções de renovação e “limpeza”, a procedimentos de 

manutenção ordinária e reparos sem o devido critério. 

A obsolescência das tecnologias e as mudanças de uso vêm 

causando desfigurações destes edifícios, levando a modificações 

de layout, reposição de sistemas e tecnologias, adaptação a novos 

padrões, adições e subtrações de partes, entre outros, sem o rigor 

necessário de uma operação de conservação.

As tentativas de recuperação dos materiais e estruturas se 

dão como uma operação de simples manutenção, sem uma  

preocupação conservativa, ocasionando perdas na matéria 

original destes edifícios. Em alguns casos, é feita a opção pelas 

substituições totais com materiais de aspecto semelhante, o 

que tem resultado não na restauração, mas na repristinação 

das superfícies, o que descarta o valor documental e artístico 

intrínsecos a estes materiais modernos.

Somado ao pequeno reconhecimento e proteção legal destas 

edificações o que se desenha é um cenário preocupante. No 

Brasil, embora se destaque o pioneirismo, a partir da década de 

1940, na implantação de medidas para preservação de edifícios 

do Movimento Moderno, representadas pelos tombamentos do 

edifício sede do Ministério da Educação e Saúde (Edifício Gustavo 

Capanema), da Igreja de São Francisco da Pampulha, da Estação de 

Hidroaviões, do Catetinho, do Aterro do Flamengo e da Catedral 

de Brasília, as ações legais para a preservação do Patrimônio 

Construído Moderno caminharam de forma lenta ao longo das 

décadas seguintes e até hoje ainda são esparsas, perto do universo 

de edifícios e sítios existente.

O instrumento do Tombamento é de extrema importância para 

a salvaguarda dos bens culturais remanescentes do Movimento 

Moderno, porém a legislação indica apenas que o bem tombado 

não pode descaracterizado. No entanto, não existem definições 

claras destes limites e nem mesmo instrumentos apropriados para 

preservação do legado da Arquitetura Moderna, com todos os 

aspectos que envolvem a questão.

O reconhecimento dos valores deste patrimônio recente é ponto 

primordial para que possa ser tratado como um bem cultural a ser 

salvaguardado. Como já preconizava Cesari Brandi, o Restauro é o 

momento do reconhecimento da obra de arte, e por si, de seu valor 

de patrimônio e necessidade de preservação. Se não existe esse 

reconhecimento, não existe preservação.

Reafirmar que estes edifícios devem ser encarados como 

Patrimônio Cultural Brasileiro e que sua proteção é imprescindível 

é o primeiro passo para tentar garantir a transmissão deste 

passado para as gerações vindouras em toda sua complexidade e 

autenticidade.
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PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ:   

O CASO DO ANTIGO PAVILHÃO DA FEBRE AMARELA

Rosana Soares Zouain

RESUMO

A presente comunicação pretende contribuir para o debate sobre os desafios 

relacionados à preservação da arquitetura moderna, a partir da apresentação do 

estudo que vem sendo realizado sobre o antigo Pavilhão da Febre Amarela (atual 

Pavilhão Henrique Aragão), construído entre 1954 e 1960, no campus da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Manguinhos, no Rio de Janeiro. 

O estudo parte da análise do projeto original, das intervenções ocorridas ao longo 

do tempo e do seu atual estado de conservação. Através desse diagnóstico, busca-se 

identificar os valores que podem ser atribuídos ao edifício e propor diretrizes para 

garantir a permanência dos elementos que justificaram essa valoração. Importante 

ressaltar a importância do conhecimento do bem cultural para orientar ações 

preventivas que possam minimizar os processos de deterioração dos materiais que 

o constituem e assim garantir a conservação destes bens de forma mais sustentável.

O diagnóstico ora em curso pretende subsidiar a elaboração de um plano de 

conservação preventiva buscando definir diretrizes que orientem o planejamento 

das ações necessárias à sua preservação, baseadas na mínima intervenção e uso 

compatível do edifício.  

Palavras-chave: patrimônio moderno; conservação preventiva; Pavilhão da Febre 

Amarela

ABSTRACT

This paper intends to contribute to the debate on the challenges related to the 

preservation of modern architecture, based on the presentation of the study that 

has been carried out on the Yellow Fever Pavilion (known as Henrique Aragão 

Pavilion), built between 1954 and 1960 at the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) 

campus in Manguinhos, Rio de Janeiro.

The study is based on the analysis of the original project, the interventions that 

took place over time and its current state of conservation. Through this diagnosis, 

it is sought to identify the values that can be attributed to the building and propose 

guidelines to guarantee the permanence of the elements that justified this valuation. 

It is important to emphasize the importance of knowledge of the cultural asset 

to guide preventive actions that can minimize the deterioration processes of the 

materials that constitute it and thus guarantee the conservation of these goods in a 

more sustainable way.

The current diagnosis intends to subsidize the elaboration of a preventive 

conservation plan, seeking to establish guidelines that guide the planning of the 

actions necessary for its preservation, based on the minimum intervention and 

compatible use of the building.

Keywords: modern heritage; preventive conservation; Yellow Fever Pavilion

Rosana Soares Zaouain 

Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz  
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APRESENTAÇÃO

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da 

Saúde, foi criada no início do século XX com a função de produzir 

soros e vacinas para o combate às epidemias que assolavam a 

capital do Brasil. Originada no contexto da reurbanização da 

cidade, ocupou o terreno da antiga Fazenda de Manguinhos, 

desapropriada pelo Governo Federal em 1892 (BENCHIMOL, 

1990). Situado na zona norte da cidade, o local foi escolhido pelo 

seu isolamento em relação às áreas mais povoadas da cidade e,  

ao mesmo tempo, pela facilidade de acesso. Possui hoje um 

importante acervo arquitetônico, composto pelas primeiras 

edificações em estilo eclético construídas para abrigar as 

atividades do então Instituto Soroterápico Federal1 e por alguns 

exemplares do Movimento Moderno no Brasil, construídos nas 

décadas de 1940 e 1950. 

Para apresentar os estudos já realizados sobre o antigo Pavilhão 

da Febre Amarela, construído no final da década de 1950, buscou-

se primeiro identificar o contexto em que se deu a construção dos 

edifícios modernos na Fiocruz e sua posterior valorização como 

bens culturais a serem preservados. Em seguida, apresenta-se, de 

forma sintética, o caso dos dois exemplares que foram tombados 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) em 1998, 

identificando os valores que lhes foram atribuídos e descrevendo 

1 Ao longo de sua história, a Fiocruz recebeu várias denominações, conforme suas 

vinculações hierárquicas e configuração jurídica e administrativa: Instituto Soroterápico 

Federal (1900); Instituto de Manguinhos (1902); Instituto de Patologia Experimental (1907); 

Instituto Oswaldo Cruz (1908); Departamento de Medicina Experimental (1930) ; Fundação 

Instituto Oswaldo Cruz (1970); Fundação Oswaldo Cruz (1974).

as intervenções que sofreram ao longo dos anos. A partir desta 

apresentação, busca-se subsídios para analisar as intervenções 

realizadas no Pavilhão da Febre Amarela, não incluído neste 

processo de tombamento, e seu atual estado de conservação. 

Ressalta-se que este estudo é parte da pesquisa que vem sendo 

realizada no âmbito do mestrado profissional do programa de pós-

graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das 

Ciências e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz. 

ARQUITETURA MODERNA NO CAMPUS  

FIOCRUZ MANGUINHOS  

No período inicial de ocupação do Campus Fiocruz Manguinhos 

(1904-1919) foram construídos os primeiros edifícios para abrigar 

as atividades do recém criado Instituto, projetadas pelo arquiteto 

português Luiz Moraes Junior, que utilizou a linguagem do 

ecletismo nestes projetos: Pavilhão da Peste (1904, atual Pavilhão 

do Relógio), onde funcionava uma enfermaria para o tratamento 

dos animais inoculados e laboratórios para a produção de vacinas 

contra a peste bubônica; Cavalariça (1905), onde ficavam os 

cavalos inoculados com o vírus para produção das vacinas; 

Pombal (1904), antigo biotério para os animais utilizados nos 

laboratórios; Pavilhão Mourisco (1905-1917), principal edifício 

do conjunto, construído para abrigar as atividades de ensino e 

pesquisa; Hospital Oswaldo Cruz (1912-1917, atual Hospital 

Evandro Chagas); Quinino (1919, atual Pavilhão Figueiredo de 

Vasconcellos), com espaços destinados à fabricação e distribuição 

da quinina, medicamento profilático usado na época para combate 

à malária e Pavilhão Vacínico (1922, atual Casa Amarela). 
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Em relação à formação do Campus Fiocruz Manguinhos, as  

décadas de 1920 e 1930 se caracterizaram por grandes 

modificações nos limites do campus decorrentes das reformas 

urbanas empreendidas na cidade do Rio de Janeiro que motivaram, 

por exemplo, o aterro dos terrenos mais próximos ao mar por 

conta dos desmontes dos morros no centro da cidade (OLIVEIRA, 

2003). Havia grande dificuldade em se oficializar a demarcação 

do terreno do Instituto, o que se deu somente após a abertura da 

Av. Brasil, em 1948.2 Após a conclusão das obras do Quinino e a 

construção do Pavilhão Vacínico, em 1922, nenhuma construção 

significativa foi realizada no Instituto Oswaldo Cruz até 1937. 

Uma exceção foi a construção do Pavilhão Rockfeller entre 1935 

e 1937, cujo projeto foi desenvolvido pela própria instituição  

norte-americana. 

Com a Revolução de 1930, o Instituto perdeu sua autonomia 

política, administrativa e financeira e passou a ser subordinado ao 

Ministério da Educação e Saúde (MES), a cargo do ministro Gustavo 

Capanema. Neste novo contexto, os projetos desenvolvidos 

para a Fiocruz, no período entre 1934 e 1977, ficaram a cargo 

dos arquitetos da Divisão de Obras do Ministério da Educação e 

Saúde, criada em 1934. Entre as atribuições dessa divisão estava  

a elaboração de programas e projetos de arquitetura,  

especificações técnicas, orçamentos e fiscalização das obras 

além de serviços de manutenção dos edifícios subordinados ao 

MES. Alguns arquitetos do seu corpo técnico se destacaram “na 

produção da moderna arquitetura brasileira, como Jorge Ferreira, 

Carlos Frederico Ferreira e Antônio Dias Carneiro” (SANGLARD; 

COSTA, 2012: p. 24).

2 A escritura do terreno só veio a ser lavrada muitos anos depois, em 1982. 

(OLIVEIRA, 2003)

De acordo com a historiografia da formação do Campus 

Manguinhos, a aplicação da arquitetura moderna nos novos 

projetos corresponde a um segundo período (1942-1974) do seu 

desenvolvimento, iniciado na gestão de Henrique Aragão (1942-

1949). Com a preocupação em definir os limites do terreno do 

campus e assim consolidar sua área, Henrique Aragão escolheu 

construir os novos pavilhões longe do núcleo arquitetônico original 

e, nestes projetos, foram empregados os princípios da arquitetura 

moderna, que contava nesta época com o apoio importante do 

ministro Gustavo Capanema, “reconhecido defensor das ideias 

modernistas” (OLIVEIRA, 2003: p. 118). 

Todos os pavilhões projetados nesse período foram construídos 

utilizando-se materiais, técnicas e linguagem plástica 

característicos da arquitetura moderna brasileira: telhados em 

plano único, utilização de elementos para amenização do clima 

(elementos vazados, varandas, artifícios para garantir a ventilação 

cruzada), fachadas ritmadas pelo jogo entre cheios e vazios, 

integração entre a arquitetura e outras expressões artísticas 

(no caso dos painéis artísticos em azulejos presentes nos dois 

edifícios projetados pelo arquiteto Jorge Ferreira). Entre os 

edifícios implantados na década de 1940, destacam-se o Pavilhão 

de Cursos (atual Pavilhão Arthur Neiva), o Pavilhão de Patologia 

(atual Pavilhão Carlos Chagas) e o Pavilhão do Restaurante 

Central (atual Pavilhão Carlos Augusto da Silva). Na década 

seguinte, foram ainda construídos neste estilo a Portaria da  

Av. Brasil e o antigo Pavilhão da Febre Amarela, também  

conhecido como Pavilhão Henrique Aragão.  
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VALORIZAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NA FIOCRUZ: 

PAVILHÃO DE CURSOS E RESTAURANTE CENTRAL  

No final da Segunda Guerra Mundial, a arquitetura moderna 

brasileira se tornou conhecida no exterior, afirmando-se “como 

um movimento autônomo, decorrente da ação teórica e prática de 

Le Corbusier, mas que havia encontrado uma expressão pessoal, 

distinta de tudo que até então se fazia” (BRUAND, 2008). Entre 

1936 e 1944, com o apoio determinante de políticos simpatizantes 

do movimento, como Gustavo Capanema e Juscelino Kubitschek, 

foram construídos edifícios que se tornaram ícones do movimento 

moderno no Brasil, como é o caso do edifício do Ministério da 

Educação e Saúde (atual Palácio Gustavo Capanema) e do conjunto 

da Pampulha, em Belo Horizonte. Destaca-se, ainda, o caráter 

monumental dos edifícios desta primeira fase, caráter este que 

tinha o claro objetivo de proclamar os políticos que patrocinavam 

estas obras e, ao mesmo tempo, “constituir-se em um manifesto 

em favor de uma nova arquitetura” (BRUAND, 2008: p. 115). Outro 

diferencial em relação à arquitetura moderna produzida na Europa 

foi a valorização dos aspectos formais, para além do racionalismo 

puro preconizado por Le Corbusier.  

O repertório da produção do movimento moderno foi bastante 

amplo, desde edifícios religiosos até projeto de fábricas, 

passando por vários tipos de programa: edifícios de escritório 

ou apartamentos, estádios, escolas, instalações esportivas, 

clubes, museus, teatros, aeroportos, entre outros.  A valorização 

do aspecto funcional dos edifícios deu origem a vários estudos 

que visavam o aprimoramento do programa de necessidades 

relacionado à função do edifício a ser projetado, assim como o 

dimensionamento dos espaços necessários às atividades que 

ali seriam desenvolvidas. Neste sentido, a publicação do livro 

“Arte de Projetar em Arquitetura” (1936), de Ernst Neufert, teve 

um papel importante na organização de informações técnicas 

e dimensionamento de espaços, equipamentos e mobiliários, 

conforme a tipologia do edifício a ser projetado (SANTOS, 2005). 

O interesse pela preservação dos exemplares mais significativos 

do Movimento Moderno se inicia, no contexto internacional, 

a partir da década de 1980, motivado por demolições e 

desconfigurações de parte dos edifícios ícones do movimento, 

causadas “não só pelas imposições de adaptação a novas funções,  

atualização dos aspectos tecnológicos e ao atendimento a novos 

padrões de conforto e segurança (...), mas também pelas rápidas 

transformações do ambiente construído e as constantes ameaças 

de demolição” (CARVALHO, 2005: p. 76).  Diante desse cenário, 

na Europa ocorreram encontros promovidos por profissionais 

do campo da preservação do patrimônio cultural para discutir o 

legado do século XX, com destaque para o encontro promovido 

pelo Conselho da Europa em Viena (1989), onde “foram 

estabelecidas recomendações para que os governos dos Estados 

membros preparassem inventários, estabelecessem critérios de 

seleção desses bens e promovessem sua valorização através da 

disseminação desses exemplares” (CARVALHO, 2005: p. 35). 

A partir dos anos 1990, muitas organizações internacionais 

se dedicaram à valorização e ampliação das discussões sobre 

os desafios e os critérios para a preservação do patrimônio 

arquitetônico do século XX, entre elas, o Docomomo (International 

Commitee for Documentation and Conservation of Buildings, 
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Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement), e comitês 

especializados do Getty Conservation Institute (GCI) e do ICOMOS 

(Conselho Internacional de Monumentos e Sítios). 

As ações voltadas à preservação do patrimônio arquitetônico na 

Fiocruz tiveram início a partir da iniciativa da própria instituição 

que, no início de 1980, encaminhou ao então Serviço do Patrimônio 

Artístico Nacional (Sphan) o pedido de tombamento dos 

primeiros edifícios ecléticos construídos em Manguinhos, então  

denominados como “Conjunto Arquitetural de Manguinhos”, 

constituído pelo “Edifício principal” (Pavilhão Mourisco), “Pavilhão 

para o estudo da peste” (atual Pavilhão do Relógio) e “cavalariça 

dos animais inoculados ou fornecedores de soro” (Cavalariça). O 

processo foi concluído em 1981 com a inscrição destes edifícios 

nos Livros de Tombo Histórico e de Belas Artes. 

Desde meados da década de 1980, as atividades relacionadas à 

preservação do patrimônio arquitetônico da Fiocruz cabem ao 

Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) da Casa de Oswaldo 

Cruz (COC), unidade criada em 1985, na trilha do processo de 

redemocratização do país, dedicada à pesquisa e preservação da 

memória e história da instituição. 

Em 1998, foi encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio 

Cultural do Estado do Rio de Janeiro, estudos detalhados sobre 

o Restaurante Central (atual Pavilhão Carlos Augusto da Silva) 

e o Pavilhão de Cursos (atual Pavilhão Arthur Neiva), ambos 

projetados pelo arquiteto Jorge Ferreira, para orientar o processo 

de tombamento destes exemplares (figura 01). Esta ação foi 

justificada pelo risco de perda de elementos importantes da 

arquitetura destes edifícios por conta do crescimento acelerado 

da ocupação do campus a partir do final da década de 1980, 

conforme demonstrado pela pesquisa sobre a formação do campus 

de Manguinhos, desenvolvida no início dos anos 2000 pelo DPH 

(OLIVEIRA, 2003). 

Em 1985, com a redemocratização do país, assumiu a 

presidência da Fiocruz o médico sanitarista Antônio 

Sergio da Silva Arouca, que deu início a um amplo 

processo de revitalização e redemocratização da 

Instituição, mediante a criação de novas unidades 

técnico-científicas (...) (OLIVEIRA, 2003: p. 181). 

O crescimento repentino da Instituição, após anos de 

ausência de investimentos, levou a Fundação Oswaldo 

Cruz (...) a solicitar um (...) um plano diretor para a área 

(...) (OLIVEIRA, 2003: p. 185). 

Pavilhão Arthur Neiva, á esquerda e o Restaurante Central localizado na 

parte mais alta, à direita. 
01
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A análise do processo de tombamento revela as motivações que 

levaram ao reconhecimento dos dois edifícios projetados por 

Jorge Ferreira. Em memorando enviado à diretoria geral do Inepac 

em agosto de 1998, a arquiteta Maria Regina Pontin de Mattos, 

enquanto diretora do Departamento do Patrimônio Cultural e 

Natural, ratificou as características estéticas e formais dos dois 

edifícios, em acordo com a linguagem da arquitetura moderna 

brasileira, já consagrada internacionalmente na década de 1950:  

Os edifícios (...) concentram todas as características 

modernas da ‘arquitetura corbusiana’ o uso do concreto 

armado, dos ‘pilotis’, dos ‘brise-soleils’ e das azulejarias, 

no caso de autoria de Roberto Burle Marx e de Paulo 

Rossi Orsi. (...) O rigor geométrico das massas construídas 

contrasta com a leveza das curvas e transparências das 

lajes sobre pilotis, resultando numa predominância dos 

vazios sobre os cheios.  Além da simplicidade formal, os 

prédios demonstram coerência funcional de atender ao 

programa pré-estabelecido na época de usa construção 

(INEPAC, 1998). 

A arquiteta destaca a intenção manifestada pela Fiocruz de 

restaurar os edifícios em questão, “devolvendo-lhes suas formas 

originais, impedindo e disciplinando toda e qualquer futura 

alteração que se fizer necessária” (INEPAC, 1998). O parecer 

elaborado pelo conselheiro Alfredo Britto para o processo de 

tombamento, ressalta as qualidades dos dois edifícios mas aponta, 

porém, algumas questões acerca das intervenções realizadas 

até aquele momento (novembro de 1999): a vedação das áreas 

abertas do pilotis do antigo Restaurante Central assim como a 

adição de uma rampa frontal que, “apesar de revelar sensibilidade 

e competência, transformou-se em alteração da volumetria 

original” (INEPAC, 2001). Em relação ao Pavilhão de Cursos, critica 

a instalação das tubulações aparentes e dos aparelhos individuais 

de ar condicionado, executados “sem qualquer critério e, até 

mesmo, de forma grosseira” (INEPAC, 2001). Ele conclui o seu 

parecer com a expectativa de que o tombamento destes edifícios 

estimulasse a restauração e restituição de seus valores originais, 

ressaltados pelo arquiteto no mesmo parecer: 

Mas admirando as fotos recentes do pavilhão do 

Restaurante Central e do Pavilhão de Cursos, e após 

revisitá-los, impossível deixar de acentuar a força e a 

lição de arquitetura que eles contêm e nos transmitem 

meio século depois. O Pavilhão de Cursos com seu 

ritmo (quase inaudível) e sua elegante horizontalidade, 

contraponteada pelo volume claro e curvilíneo do 

auditório, revestido por painel de azulejos. O Restaurante 

Central tão altaneiro em sua implantação na pequena 

elevação, sempre a anunciar aquela lição do mais puro 

modernismo. O mesmo ritmo claro e contundente, a 

mesma elegante horizontalidade. (INEPAC, 2001)

O antigo Pavilhão de Cursos foi projetado para abrigar as 

atividades de ensino do Instituto Oswaldo Cruz e também 

laboratórios de fisiologia e bacteriologia (COSTA, 2017).  

O edifício é dividido em dois blocos com dois pavimentos, unidos 

por uma laje suspensa por pilotis, formando um terraço em volta da 

plateia do auditório. O bloco mais comprido abriga as salas de aula 

e laboratórios, distribuídos ao longo de corredores avarandados 
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onde se destacam o ritmo das colunas e a presença de vedação em 

elementos vazados. O bloco do auditório se destaca pelo forma de 

uma cunha e pelo tratamento da parede curva voltada para a Av. 

Brasil, que recebeu o painel de azulejos de autoria do paisagista e 

artista plástico Roberto Burle Marx (1909-1994). Originalmente, 

as paredes laterais deste bloco possuíam amplas esquadrias em 

madeira e vidro sobrepostas por brises-soleils na fachada voltada 

para o norte (figura 02). 

Vista interna do Campus Fiocruz Manguinhos onde se 

pode notar os dois blocos que compõem a volumetria do 

Pavilhão Arthur Neiva. 

02

A obra mais significativa no edifício foi a reforma realizada entre 

1995 e 1996, antes, portanto, do seu tombamento, e contou com 

a supervisão dos arquitetos do Departamento de Patrimônio e 

História (DPH), além da consultoria do próprio autor do projeto. 

No entanto, isso não impediu que fossem realizadas alterações 

significativas do projeto original: fechamento dos vãos do bloco do 

auditório com remoção das esquadrias e brises-soleils existentes 

neste volume e, sobretudo, a ampliação das salas do trecho inicial 

do bloco principal, avançando sobre a varanda e o pátio coberto, 

ocupando parte do pilotis para a construção de uma cantina. 

Houve ainda modificações no 1º pavimento do bloco do auditório 

para a abertura de um novo acesso ao foyer, com alteração das 

esquadrias existentes. 

Posteriormente, outras alterações ocorreram para atender às 

demandas dos laboratórios, gerando uma nova compartimentação 

das salas, introdução de tubulações aparentes para passagem de 

infraestrutura para novos equipamentos, instalação de aparelhos 

de ar condicionado nas janelas, resultando em uma profusão 

de elementos que geram impacto significativo na leitura dos  

elementos que compõe a arquitetura do edifício. No entanto, 

permanece a leitura da composição original do projeto, inclusive 

foi mantida a marcação dos vãos originais das esquadrias 

removidas do bloco do auditório, mostrando a preocupação em 

registrar a proposta original.  Em 2015, com o apoio do programa 

Keeping It Modern da Getty Foundation, foram realizadas pesquisas 

especificas no edifício visando subsidiar o plano de conservação 

preventiva deste Pavilhão, ora em curso.3

O Pavilhão Carlos Augusto da Silva foi construído entre 1948 e 

1953, para ser utilizado como restaurante e refeitório para os 

funcionários da instituição. A planta é dividida em dois blocos 

onde funcionavam um restaurante para os funcionários mais 

3 Recentemente, em agosto de 2017, foi lançada uma publicação com o registro dos 

resultados deste projeto (AGUIAR ; CARCERERI, 2017).
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graduados e um refeitório para os demais funcionários, ambos 

servidos pela cozinha industrial instalada no bloco central que 

une os outros dois. Por conta da declividade do terreno, o bloco 

da frente foi construído sobre pilotis enquanto o de trás, ocupado 

pelo refeitório, está no nível do solo. No bloco da frente, o arquiteto 

dividiu o espaço em dois salões com capacidade para 150 pessoas, 

separados pelos sanitários. O acesso a este bloco se dá por uma 

varanda descoberta, voltada para a Av. Brasil, onde foi instalado 

um painel de azulejos de autoria de Paulo Rossi Osir, doado e 

executado pela empresa Osirarte, responsável por grande parte 

da fabricação dos painéis de azulejos dos edifícios modernos no 

Rio de Janeiro, inclusive dos painéis projetados por Portinari para 

o edifício sede do MES.  Este projeto de Jorge Ferreira recebeu a 

Menção Especial do júri da 1ª Bienal Internacional de Arquitetura 

de São Paulo, em 1951 (MINDLIN, 2000). Com o tempo, o 

edifício perdeu sua função original e sofreu várias intervenções: 

o pilotis do bloco da frente foi fechado e dividido em salas para 

uso administrativo e parte do bloco de trás foi ocupado pela 

Coordenação de Saúde do Trabalhador4(CST) com o acréscimo de 

um pavimento. 

A primeira intervenção realizada neste edifício sob a fiscalização 

do DPH foi a restauração do painel de azulejos (1994 – 1995), 

que incluiu também o painel artístico do Pavilhão Arthur Neiva. 

Entre 2004 e 2005, já depois da conclusão do processo de 

tombamento, foi executada uma obra de reforma deste pavilhão, 

4 A  Coordenação de Saúde do Trabalhador, criada em 1996, está ligada à 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogepe) e visa melhorar as condições de saúde 

e segurança dos trabalhadores da Fiocruz (http://www.cogepe.fiocruz.br, acessado em 

09/09/2017)

Restaurante Central na década de 1950.03

a partir de um projeto elaborado por uma equipe constituída 

por arquitetos do Departamento de Projetos e Obras da antiga 

Diretoria de Administração do Campus (Dirac) e do Departamento 

de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz. O projeto 

contemplou a reforma dos espaços internos a fim de atualizar as 

instalações prediais, inclusive com a implantação de um sistema 

de climatização; remoção de alguns elementos dissonantes como, 

por exemplo, o castelo d’água construído contíguo à fachada 

posterior; restauração das esquadrias originais em madeira; 

impermeabilização da varanda e execução de novo guarda-corpo 

baseado no desenho original; adequação da escada e rampa 

de acesso aos novos padrões de segurança e acessibilidade; 

recuperação das ferragens dos pilares e substituição das telhas  

do telhado. 

Em 2015, o edifício voltou a ser utilizado como restaurante, 

função que ocupou os salões do bloco principal e o bloco central. 

Foram realizadas reformas internas na cozinha e demais áreas  
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de apoio mas as ações necessárias para a conservação do edifício 

não foram incluídos no escopo desta obra, entre elas, a restauração 

das esquadrias e reparos na cobertura para corrigir pontos de 

infiltração na laje. 

O CASO DO ANTIGO PAVILHÃO DA FEBRE AMARELA  

O antigo Pavilhão da Febre Amarela (figura 04) e a Portaria da Av. 

Brasil (figura 05), são dois exemplares da arquitetura moderna 

presentes no campus Manguinhos também reconhecidos pela 

instituição como bens culturais a serem preservados. Em 2014, 

foi encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Cultural do 

Rio de Janeiro uma solicitação de extensão de tombamento dos 

edifícios modernos, de forma a incluir estes dois exemplares. 

O dossiê elaborado pelo Departamento de Patrimônio Histórico 

(DPH) ressalta as características formais de ambos os edifícios 

Fachada principal do Pavilhão da Febre Amarela. Perspectiva do projeto da portaria da Av. Brasil.04 05

e a importância do Pavilhão da Febre Amarela para a história da 

saúde pública no Brasil.   

Tais edificações expressam as mesmas características 

estético-formais destacadas no processo que permitiu a 

salvaguarda dos exemplares de autoria de Jorge Ferreira. 

O Pavilhão Henrique Aragão, de autoria de Roberto 

Nadalutti, destaca-se como um exemplar significativo de 

um programa do Patrimônio Arquitetônico da Saúde. Por 

sua vez, a Portaria da Av. Brasil, de Nabor Foster, apesar 

de ser uma composição singela, apresenta qualidades 

em sua solução plástica e uma variedade de materiais, 

cores e elementos arquitetônicos que já justificam o 

interesse em sua preservação (FIOCRUZ, 2014: p. 4).

A construção do Pavilhão da Febre Amarela está relacionada aos 

avanços obtidos no processo de fabricação de vacinas contra 

a febre amarela que, ainda hoje, assola o país. Por muito tempo 

buscou-se uma solução para a erradicação da doença, alcançada 
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por Oswaldo Cruz no início do século XX, através de campanhas 

de combate ao mosquito transmissor. No entanto, com o  

adensamento das cidades, a forma utilizada pelo cientista para 

o combate ao mosquito não teria a mesma eficácia e foram 

necessários ajustes para dar conta da nova escala da cidade. Como 

alertava Oswaldo Cruz, a presença da doença nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, acabaria por provocar novos surtos na capital 

da República, o que de fato aconteceu entre 1928-1929.  

O regresso da febre amarela ao Rio de Janeiro, em 

1928-29 foi encarado como um dos derradeiros sinais 

da incompetência das oligarquias para gerir os destinos 

da nação. Oswaldo Cruz combateu a febre amarela 

no Centro de uma cidade com cerca de oitocentos 

mil habitantes. Em 1928-29, o Rio de Janeiro possuía 

mais de um milhão e meio, grande parte dos quais nos 

subúrbios, o teatros dos principais entreveros com o 

Aedes aegypti. (BENCHIMOL, 2001: p. 84)

Paralelamente às campanhas de combate ao mosquito, 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros buscavam encontrar 

uma formula eficaz de produzir uma vacina que imunizasse a 

população. Neste contexto, em 1923, é estabelecido um convênio 

entre o recém criado Departamento de Saúde Pública (1920) e a 

Comissão Sanitária Internacional da Fundação Rockfeller5, que 

havia direcionado suas pesquisas para o combate a esta doença 

desde o final da Primeira Guerra. 

5 A Fundação Rockefeller, criada em 1913, chegou ao Brasil em 1916, e em 

1923, estabeleceu um convênio com o governo brasileiro, para cooperação médico-

sanitária em programas de erradicação de endemias, com destaque para a febre amarela.  

(Benchimol, 2001).

Entre 1935 e 1937, foi construído o Pavilhão Rockfeller (figura 

06) para “abrigar o laboratório de produção de vacinas da febre 

amarela e a seção de pesquisas e estudos sobre a doença além 

da parte administrativa e de serviços auxiliares” (BENCHIMOL, 

2001: p. 211).  

O edifício foi construído em uma área pertencente à União, 

nas proximidades do terreno do então Instituto Oswaldo Cruz, 

atualmente já incorporada ao Campus Fiocruz Manguinhos. 

A edificação, projetada em estilo protomodernista, “trouxe 

contribuições significativas para modernidade em Manguinhos, 

por ter sido o primeiro a romper com as tradicionais formas 

construtivas de linguagem eclética realizadas por Luiz Moraes Jr.” 

(COSTA, 2017: p. 46). 

O laboratório da febre amarela funcionou neste edifício sob a 

responsabilidade da Fundação Rockfeller até 1946, quando foi 

transferido para o Serviço Nacional da Febre Amarela, tendo sido 

incorporado ao Instituto Oswaldo Cruz em 1950 (BENCHIMOL, 

Vista do Pavilhão Rockefeller e arredores.  06



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO211

2001). Enquanto ainda pertencia à fundação americana, os 

laboratórios do pavilhão passaram a ser utilizados também para 

estudos sobre o vírus da influenza, em parceria com cientistas do 

Instituto Oswaldo Cruz. “O incremento dos estudos com outros 

vírus no Pavilhão Rockfeller tornou necessário o remanejamento 

de diversas salas utilizadas na preparação das vacinas contra a  

febre amarela, de maneira a isolá-la de tão perigosas  

contaminações” (BENCHIMOL, 2001, p. 219). Isso motivou a 

elaboração de um projeto para um novo edifício para a vacina 

antiamarílica, dotado de recursos mais modernos de refrigeração 

para reduzir os índices de contaminação. 

Inicialmente destinado para ser implantado em um terreno 

situado no bairro de Vila Isabel, o projeto do novo Pavilhão da 

Febre Amarela previa a construção de dois blocos interligados 

por uma passarela. Com a mudança do local de implantação da 

fábrica para uma área dentro do terreno do Campus Fiocruz  

Manguinhos, o bloco anexo, que abrigaria uma garagem, oficinas 

mecânicas e de carpintaria, cozinha, refeitório e depósito, nunca 

foi construído.  

O Pavilhão está localizado em uma área menos adensada do 

campus, dentro da poligonal definida como “Área de Preservação 

do Campus Manguinhos” e ao lado de um dos acessos a uma 

trilha histórica, bastante arborizada, conhecida como Caminho  

Oswaldo Cruz (figura 07). Como está relativamente afastado 

das vias de grande fluxo que contornam o terreno da Fiocruz -  

Av. Brasil, Linha Amarela e Av. Leopoldo Bulhões - o edifício não 

sofre os efeitos diretos do intenso tráfego de veículos dessas 

avenidas. 

Diferente dos outros edifícios construídos em estilo moderno 

no campus, projetados por arquitetos da Divisão de Obras do 

Ministério da Educação e Saúde, o Pavilhão Henrique Aragão é de 

autoria do arquiteto Roberto Nadalutti (1922-2002), enquanto 

funcionário do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), fruto  

de um convênio, em 1952, entre o SESP e o Serviço Nacional de 

Febre Amarela. 

 Vista aérea do campus Fiocruz Manguinhos no final da década de 199007

˿

Nadalutti fez parte da segunda turma (1942-1946) formada pela 

Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, 

que funcionava ainda nas instalações da Escola Nacional de Belas 

Artes do Rio de Janeiro, após a reforma do ensino empreendida  

por Lucio Costa na década de 1930. O arquiteto teve importante 

papel na normatização de edifícios hospitalares no Brasil, 

introduzindo os conhecimentos adquiridos no curso de 

especialização em arquitetura hospitalar realizado nos Estados 
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Unidos, entre os anos de 1951 e 19526 (TOLEDO, 2002 p. 53). A 

partir de 1953, Nadalutti deixa de ser funcionário do SESP para 

fundar o seu próprio escritório em sociedade com o arquiteto 

Oscar Valdetaro e, juntos, foram responsáveis pelo projeto de 

vários hospitais pelo país, atuando ainda como colaboradores ou 

consultores em projetos desenvolvidos por outros arquitetos. 

Nadalutti foi também professor na Escola Nacional de Saúde 

Pública (Ensp), na década de 1960, ministrando aulas sobre 

arquitetura hospitalar (ZAMPIERI, 2011). 

A planta do Pavilhão Henrique Aragão é dividida em  

dois pavimentos, e apresenta volumetria prismática 

predominantemente horizontal, onde as fachadas mais extensas 

(sentido norte-sul) foram tratadas com soluções de vedação 

diversas conforme a orientação do sol. A compartimentação 

interna foi feita a partir do estudo do fluxograma das atividades 

envolvidas na produção da vacina, realizada em etapas  

separadas e sequenciais. Em depoimento sobre o projeto, o 

arquiteto revela que o programa de necessidades do edifício 

foi elaborado com a colaboração do cientista responsável pelo 

laboratório, que o orientou sobre o processo de fabricação da 

vacina (NADALUTTI, 1998). 

O edifício tem estrutura independente, formada por uma 

sequência de pórticos em concreto armado que sustentam as lajes 

dos pavimentos. Segundo Nadalutti (1998), ao propor o desenho 

oval dos vãos dos pilares da fachada principal, o arquiteto teve a 

intenção de fazer uma referência à forma de preparação da vacina 

6 Em 1965, Roberto Nadalutti, Oscar Valdetaro e Henrique Bandeira de Mello, 

publicam “Projeto de normas disciplinadoras das construção hospitalares”.

Abaixo, pesquisadores utilizam ovos de galinha 

para fabricar a vacina contra febre amarela.   

 

Ao lado, detalhe do pilar. 

08

09

contra a febre amarela, desenvolvida a partir da inoculação do 

vírus no embrião de um ovo livre de doenças (figuras 08 e 09).

Além da intenção artística, a solução adotada assegurou uma maior 

flexibilidade para o uso dos espaços ao eliminar o uso de pilares 

internos. Outros elementos que se destacam na composição 

do edifício: a modulação dos vãos das esquadrias, o uso de  

elementos para controle climático e o desenho helicoidal da  

escada do hall principal (figura 10). Integra ainda o projeto original  

o desenho de um pequeno jardim frontal com canteiros e um  

espelho d’água em formato ameboide (figura 11), cuja autoria 

é de Ramiro Pereira, membro da equipe da Divisão de Obras do 

Ministério de Educação e Saúde.  O projeto de arquitetura, inclusive 

os detalhes de execução, layout dos laboratórios, detalhamento 

do mobiliário, esquadrias, divisórias, etc., assim como o projeto 

estrutural e das instalações prediais, fazem parte do acervo do 

Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) da Casa de 

Oswaldo Cruz.  
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À esquerda, escada de acesso ao segundo pavimento. 

  

À direita, espelho d’água. 

10

11

Desde 1976, a fabricação da vacina contra a febre amarela 

passou a ser de responsabilidade do Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), uma das unidades da Fiocruz 

“responsável pelo desenvolvimento tecnológico e pela produção 
de vacinas, reativos e biofármacos voltados para atender 
prioritariamente às demandas da saúde pública nacional”7. 
Parte do processo de produção da vacina contra a doença ainda  
acontece no Pavilhão da Febre Amarela mas o envase e o 
processamento final, são realizados em outros edifícios do  
Centro Tecnológico de Vacinas, localizado no mesmo campus. 

Ao longo dos anos, a compartimentação interna do edifício foi 

modificada para adequá-lo aos novos procedimentos de produção 

7 Ver https://www.bio.fiocruz.br/index.php/home/quem-somos, acessado em 

11/09/2017.

da vacina e às normas específicas para garantir a segurança do 

produtor e a qualidade do produto. No Brasil, a produção de  

vacinas é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), através da norma RDC 134, publicada em 

2001. Um dos grandes desafios para a adaptação de edifícios 

às normas está na necessidade de se garantir a esterilidade dos  

ambientes onde o vírus é manipulado, exigindo que os  

edifícios sejam perfeitamente herméticos.  

A tipologia do edifício favoreceu as alterações internas  

necessárias para garantir o fluxo da produção porém 

os revestimentos originais da escada e do piso dos dois pavimentos 

(granilite) foram cobertos com manta vinílica para atender às 

normas de higiene. Uma modificação impactante foi o isolamento 

de parte do hall principal para o controle de acesso exigido 

pelas normas, comprometendo sua espacialidade e a leitura do  

desenho da escada original (figura 12).  

Escada 1º pavimento.12
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O maior impacto, no entanto, verifica-se na fachada posterior 

(figuras 15 e 16) onde várias tubulações foram fixadas para  

garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento dos 

equipamentos utilizados no processo de fabricação das vacinas. 

Além disso, foram construídos pequenos anexos para abrigo de 

lixo, casa de máquinas, caldeiras e geradores (figuras 13 e 14).  

A utilização de cores primárias nestes novos elementos compete 

com a neutralidade das cores do edifício e a implantação dispersa 

revela a falta de um planejamento mais integrado destas 

intervenções. 

Apesar das intervenções apresentadas anteriormente, o edifício 

preserva os elementos formais que lhe conferiram um valor 

como um representante do movimento moderno brasileiro e que  

foram destacados no Guia de Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro: 

O conjunto modernista da Fundação Oswaldo Cruz 

conta com elementos formais comuns aos mais apurados 

exemplares do período. (...) O Pavilhão da Febre Amarela, 

um prisma retangular de estrutura independente, tem 

Fachada posterior com diversas tubulações aparentes (2016).  

Equipamentos instalados próximos à fachada posterior (2016).16

15

Anexos construídos no entorno (2016).  

Fachada lateral e anexo (2016).

13

na colunata do falso pilotis com vazado em forma de 

gota – “como uma vacina”, segundo o autor – seu ponto 

de destaque (CZAJKOWSKI, 2000: p. 117- 118)

Acredita-se que grande parte destas interferências tenham sido 

resultado da falta de um projeto que abarcasse todo o edifício, 

considerando as questões relacionadas aos aspectos funcionais 

do programa que ele abriga, as normas que devem ser cumpridas 

para a realização destas atividades e as características relevantes 

de sua arquitetura, tendo em vista sua preservação.  

A pesquisa ora em curso pretende buscar as informações sobre o 

contexto em que se deu cada uma destas intervenções, o escopo 

dos projetos assim como os atores envolvidos. O mapeamento e 

14
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sistematização destas informações será de grande valia para a 

elaboração de diretrizes que possam orientar os futuros projetos 

e intervenções, buscando a conciliação dos aspectos acima 

relacionados.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em sua trajetória, o Departamento de Patrimônio Histórico da 

Casa de Oswaldo Cruz tem se dedicado a ações diversas voltadas 

para a preservação do patrimônio cultural da Fiocruz, envolvendo 

pesquisa e ensino, elaboração de projetos de restauro e  

fiscalização das obras, planejamento e fiscalização das ações de 

conservação nestes edifícios e ações de valorização e divulgação 

desse acervo. 

Em alinhamento com a Política de Preservação e Gestão de 

Acervos Culturais das Ciências e da Saúde8, publicada pela COC 

em 2013, o DPH vem realizando os estudos necessários para a 

elaboração de planos de conservação preventiva para todos os 

edifícios tombados ou com interesse para preservação, como 

é o caso do Pavilhão Henrique Aragão. A metodologia adotada 

para elaboração de Planos de Conservação Preventiva prevê o 

desenvolvimento do trabalho em quatro etapas: i) Caracterização, 

com informações sobre o edifício e seu entorno; ii) Diagnóstico,  

a partir das características descritas na etapa anterior, que  

consiste na análise do estado de conservação do edifício; iii) 

Avaliação de riscos, onde serão identificados e analisados 

8 Acessível em http://www.coc.fiocruz.br/images/PDF/politica_preservacao_gestao_

acervos_coc.pdf.

os riscos aos quais o acervo está exposto, com base em 

metodologia específica, iv) Procedimentos,  que podem envolver o  

planejamento das intervenções para tratamento dos riscos; a 

definição de ações de conservação programada; definição de 

procedimentos de limpeza; definição de estratégias de educação 

patrimonial, entre outros.  

A pesquisa que vem sendo realizada no âmbito do mestrado 

profissional em “Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural 

das Ciências e da Saúde”, tem como objetivo contribuir para a  

elaboração do plano de conservação preventiva para o Pavilhão 

Henrique Aragão através da identificação dos valores a ele 

associados, usando como referência a valoração da arquitetura 

moderna no Brasil, inclusive dos outros edifícios modernos 

pertencentes à Fiocruz. Pretende-se, ainda, identificar os 

valores atribuídos ao Pavilhão Henrique Aragão pelos diversos 

atores da instituição, direta ou indiretamente envolvidos com 

a sua preservação. Neste sentido, é importante destacar que a 

valorização deste edificio pela instituição, incluindo as ações 

desenvolvidas pela COC através do Departamento de Patrimônio 

Histórico, vem garantindo a sua preservação. Apesar desta 

constatação, é inegável que o reconhecimento de seu valor 

pelo órgão de tutela estadual, trará importantes contribuições, 

sobretudo a sua divulgação e reconhecimento pela sociedade  

em geral.  

Vale ressaltar que existe um cenário que aponta para a  

transferência da fabricação da vacina da febre amarela para 

um novo polo de produção com instalações mais modernas e 

adequadas ao desenvolvimento desta atividade. Diante disto, 
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a pesquisa pretende, ainda, orientar o planejamento das ações 

de conservação do Pavilhão Henrique Aragão, incluindo o 

estabelecimento de diretrizes para um novo uso do edifício que 

garanta a preservação dos valores que definem seu significado 

cultural. 
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O MODERNO MODESTO CARIOCA, MAS NEM TANTO: DO RISCO AO RISCO 

Prof. Dr. Julio Cesar Ribeiro Sampaio, Prof. Dr. Claudio Antonio Santos Lima Carlos e  

Dra. Cristiane Souza Gonçalves*

RESUMO

O presente artigo pretende atualizar a discussão do conceito de modesto no 

âmbito da Arquitetura Moderna do Rio de Janeiro, apresentada no 8º Seminário 

DOCOMOMO Brasil (2009). Este debate amplia a base de ideias que se apoia nas 

definições de manifestações arquitetônicas modestas, presentes na literatura 

especializada de conservação de áreas urbanas.

Na primeira referência do Modesto Moderno Carioca foram abordadas duas 

iniciativas de proteção (2002 e 2004, respectivamente) que delimitaram um universo 

de 61 edificações de tipologias variadas, das quais 12 foram tombadas em nível 

municipal. Objetiva-se, agora, ampliar os domínios do conjunto protegido, por meio 

da revisão da base conceitual de 2009, das indicações de novos casos e, acolhendo 

as observações propiciadas por este evento, submeter a proposta de chancela do 

DOCOMOMO Rio junto aos órgãos de tutela do patrimônio cultural da Cidade do 

Rio de Janeiro.

A nova variante do grupamento arquitetônico terá como justificativa para sua 

proteção e conservação, o monitoramento dos riscos que podem comprometer 

a autenticidade e integridade das características arquitetônicas. Esta avaliação 

desenvolver-se-á por intermédio de uma matriz embasada em níveis de danos 

prováveis, amparadas no conceito de obsolescência de Bev Nutt (1976), Nathaniel 

Lichfield (1988), Steven Tiesdell, Taner Oc e Tim Heath (1996).

Palavras chave: Arquitetura modesta; Arquitetura Moderna; Rio de Janeiro.

ABSTRACT

This article intends to update the discussion of the concept of modest Modern 

Architecture of Rio de Janeiro, presented at the 8th Seminar DOCOMOMO Brazil 

(2009). This debate will broaden the ideas which are based on the definitions of 

lesser buildings, presented in the specialized literature of conservation of urban 

areas.

In the first reference to modest Modern in Rio, two protection initiatives were 

addressed (in 2002 and 2004, respectively) that delimited a universe of 61 buildings 

of various types, of which 12 were registered at the municipal level. The objective 

in this article is to extend the areas of the protected set, through the revision of 

the conceptual basis of 2009, of an architectural inventory, and also, after the 

suggestions provided during this meeting, submit the proposal of inscription of 

DOCOMOMO Rio to the national, regional and local heritage organizations

The new variant of the architectonic grouping will have as justification for its 

protection and conservation, the monitoring of the risks that can compromise 

the authenticity and integrity of the architectural characteristics. This analysis 

will be held through a matrix based on probable damage levels and the concept 

of obsolescence presented by Bev Nutt (1976), Nathaniel Lichfield (1988), Steven 

Tiesdell, Taner Oc and Tim Heath (1996). 

Keywords: Modern Architecture; Rio de Janeiro City; Conservation.



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO219

SOBRE O CONCEITO DE ARQUITETURA MODESTA

No âmbito da trajetória da conservação de bens culturais, Gustavo 

Giovannoni é apontado como sendo um dos primeiros estudiosos 

a destacar o papel das arquiteturas ditas modestas – chamadas 

por ele de “arquitetura menor” – na formação da paisagem 

urbana de áreas protegidas e com potencial de salvaguarda.1 

Suas contribuições foram elaboradas no início do século XX e se 

tornaram essenciais para a construção do conceito de “ambiente”, 

entendido como contexto no qual se insere o monumento e que é 

conformado pela “arquitetura menor que tem valor enquanto parte 

de um agrupamento” (Cabral, 2013, p. 35). 

A fala de Giovannoni foi proferida na Conferência Internacional 

de Especialistas para o Estudo dos Problemas Relacionados com 

a Proteção e Conservação de Monumentos de Arte e História, 

realizada em Atenas em 1931. O texto final produzido a partir 

do encontro que ficou conhecido como Carta de Atenas e, por 

se tratar de uma síntese, deixou de citar muitas das discussões 

de cunho urbanístico, em prol do tema central da conservação 

e do restauro. As ideias de Giovannoni, bem como os debates  

ocorridos na primeira conferência se consolidariam no 

Segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos 

Monumentos Históricos realizado em 1964, em Veneza, cujo 

documento resultante recomendou, em seu artigo 1º, a ampliação 

da noção de monumento histórico.

A Carta de Veneza consolidou uma noção mais abrangente da 

visão de excepcionalidade, que passou a ser definida não apenas 

1 Cf. ZUCONI (1997); CHOAY (2001).

pela “criação arquitetônica isolada”, mas também pelo “sítio 

urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, 

de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico”. 

Deste modo, as obras definidas como “modestas” e os conjuntos 

arquitetônicos passaram a ser reconhecidos como testemunhos 

importantes para a compreensão do processo de evolução das 

cidades. Por sua vez, o entendimento da obra arquitetônica, 

isoladamente ou em conjunto, como produto da atividade 

humana conduziu à conjugação das componentes estéticas e 

históricas, possibilitando relacioná-las a um tempo e a um lugar 

(Brandi,[1963]1995, p.15). 

Na direção da revisão dos conceitos de avaliação do valor cultural 

da arquitetura, ocorrida a partir dos anos 1960, destacaram-se 

também, dentre outros, os trabalhos de Aldo Rossi (Arquitetura 

da Cidade, 1966), G. Cannigia e G. L. Maffei (Lettura Dell`edilizia 

di base, 1979) que identificaram nos conjuntos arquitetônicos 

compostos por obras não monumentais presentes em bairros 

históricos, importante valor documental e paisagístico. Rossi 

(1966) destacou o método histórico, como meio fundamental 

de percepção do fenômeno urbano, sob dois aspectos básicos: 

o primeiro diz respeito ao entendimento da cidade como um 

todo, como fato material, artefato, cuja construção ocorreu ao 

longo do tempo e do tempo conserva os vestígios, mesmo que de 

modo descontínuo, incorporando o papel de texto dessa história.  

G. Cannigia e G. L. Maffei (1979) identificaram uma diferença entre 

a “arquitetura” (oficial) e “edificação” (vernacular), destacando 

que as paisagens das “(...) nossas cidades não estão condicionadas 

às poucas obras aceitas como ‘arquitetura’, mas sim às muitíssimas 

condenadas ao anonimato da ‘edificação’”.
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Essas obras ditas “modestas” marcam o cotidiano de comunidades 

urbanas, muitas vezes, unicamente pela sua morfologia, 

considerando-se o fato de que, nem sempre, é a sua destinação 

original que confere a essas obras a significação de monumentos 

e, sim, nossos significados atuais a elas atribuídos. A Carta de 

Veneza marcou o nascimento de uma nova postura conceitual 

acerca do monumento cultural, incorporando, de forma definitiva, 

o monumento não-intencional2 no rol de objetos passíveis de 

ações de conservação. No entanto, a década seguinte é ainda 

um momento de transição, e o predomínio da noção de “valor 

excepcional” está presente na organização da Convenção do 

Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 1972, e na estruturação de 

um comitê responsável por elaborar os critérios para a inscrição 

dos bens na lista do Patrimônio Mundial.

Apesar das recomendações dos documentos internacionais 

recentes, o foco nas “obras monumentais” persistia, ficando 

nítido, com a publicação do Operational Guidelines for the  

Implementation of the World Heritage Convention, em 1977 

(cujos princípios se dividiam em duas grandes categorias – 

cultural e natural), que a noção de “valor universal excepcional” 

estava profundamente vinculada aos aspectos materiais.  

Naquele momento, para que fossem inscritos, os “sítios culturais” 

deveriam atender ao “teste de autenticidade”, sendo descartados 

os exemplos que não se inseriam em uma perspectiva de valor 

2 O monumento não-intencional opõe-se ao monumento intencional definido por 

Riegl (1984, p. 43) como sendo a “criação humana erguida para fins e propósitos específicos” 

que busca perpetuar na “memória de futuras gerações, atos ou eventos humanos”. Em 

outras palavras, enquanto o monumento seria uma criação deliberada, pensada a priori; o 

monumento histórico seria constituído a posteriori (Choay, 2001, p.25).

ajustada aos padrões europeus. Ao mesmo tempo, no Encontro 

de Amsterdã – que resultou na Declaração e no Manifesto de 

Amsterdã (1975) – concluiu-se que “os conjuntos, mesmo que 

não disponham de edificações excepcionais, podem oferecer uma 

qualidade de atmosfera produzida por obras de arte diversas  

e articuladas”.

A partir da década de 1980 surgiram críticas a uma visão 

eminentemente ocidental e os questionamentos de que as diversas 

culturas, regiões e manifestações significativas da civilização 

humana não se faziam representar de modo equilibrado, na Lista 

do Patrimônio Mundial. Em 1992, entre os sinais das mudanças 

que estariam por vir, se pode citar a inclusão da categoria de 

paisagem cultural na Lista do Patrimônio Mundial – ampliando 

os limites de interpretação do “valor universal excepcional” –, e 

a adesão do Japão à Convenção – estimulando as reflexões sobre 

a vinculação da autenticidade a aspectos predominantemente 

materiais. O marco definitivo se daria com o encontro organizado 

pela UNESCO, ICCROM e ICOMOS, e realizado em Nara, no 

Japão, em 1994. A conferência voltou-se à discussão sobre a noção 

de autenticidade e sua aplicação nas práticas de conservação  

frente à diversidade do patrimônio cultural mundial. 

No Brasil, foram observados os reflexos da expansão do conceito 

de patrimônio cultural arquitetônico consolidado pela Carta 

de Veneza (1964), a partir da década de 1970, nas legislações 

municipais de algumas cidades, especialmente Curitiba, em 1971 

– com o estabelecimento dos chamados “Setores Históricos 

Tradicionais” – e Rio de Janeiro, com as experiências do Projeto 

Corredor Cultural (1979-1987) propondo a proteção e a 
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conservação de mais de mil obras contextuais remanescentes 

da Área Central da Cidade e do Projeto SAGAS e a proteção de 

centenas de exemplares da mesma tipologia, nos bairros da S 

aúde, Gamboa, Santo Cristo e parte do Centro (1983-1988). No 

tocante ao Projeto SAGAS observou-se que a proteção decorrente 

criou as bases conceituais do primeiro instrumento de proteção 

urbana da legislação carioca, inicialmente denominado Área 

de Proteção Ambiental (1988) e, mais tarde, consolidado pelo  

primeiro Plano Diretor decenal da Cidade (1992) como Área 

de Proteção do Ambiente Cultural (APAC), aplicável à toda a 

cidade. A APAC, como instrumento de proteção urbana, tem 

por objetivo principal inserir áreas urbanas no processo de 

construção da cidade, por meio da adoção de outros graus de 

proteção além do tombamento, compatibilização da proteção 

às contribuições contemporâneas, respeitando-se aspectos 

relacionados à ambiência característica dos bairros protegidos; 

e pelo estabelecimento de usos adequados às estruturas  

físicas protegidas. 

Nos dias atuais, parece ainda bastante apropriado e atual lembrar  

o conceito de Giovannoni de que o patrimônio urbano só  

poderá ser conservado se for bem integrado à vida  

contemporânea, isto é, com destinações compatíveis com suas 

morfologias e dimensões. Isto, por sua vez, só será possível a partir 

de investigação aprofundada que possa revelar a natureza do bem 

cultural e dos valores presentes (arquitetônicos, urbanísticos, 

artísticos, paisagísticos, tectônicos, formais, sociais, culturais, 

entre outros). 

O UNIVERSO DA ARQUITETURA MODERNA  

MODESTA CARIOCA, MAS NEM TANTO

As legislações federal, estadual e municipal que promoveram 

o tombamento do patrimônio cultural do Rio de Janeiro 

notabilizaram-se pela valorização categórica de bens portadores  

de notáveis méritos artísticos e históricos. O universo das 

edificações tombadas da cidade evidencia este critério de 

excepcionalidade com predomínio de casos mais antigos, do 

período colonial até as quatro primeiras décadas do século XX. No 

caso das APACs, esta visão de monumentalidade foi relativizada, 

viabilizando a proteção de conjuntos arquitetônicos do período 

relacionado à Primeira República (1889-1930) até a década de 

1940. Observa-se ainda nas APACs, que a proteção de edificações 

compreendidas como modernistas e que se enquadrariam no 

conceito de arquitetura modesta discutido na parte anterior 

deste trabalho, no que tange a revisão do esplendido, do notável, 

é pontual e minoritária.

Cabe destacar que a proteção da arquitetura moderna no Brasil, 

evidenciando-se o caso do Rio de Janeiro, é fato relativamente 

recente e que possui lacunas relacionadas aos casos periféricos 

que se excetuam às manifestações arquitetônicas consideradas 

extraordinárias. Exceto pelo Palácio Capanema, tombado em 

nível federal, em 1948, a maioria dos exemplares arquitetônicos 

de maior destaque desta corrente estilística, teve suas proteções 

estabelecidas a partir dos anos 1980. O prédio da Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), protegido em nível federal, em 1984, 

o Conjunto Residencial Mendes de Moraes (Pedregulho), nos 

níveis estadual e municipal, em 1986 e 2011, respectivamente, 
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dentre outros, documentam parte da trajetória da absorção dos 

princípios racionalistas pelos arquitetos da cidade, apontando 

para a necessidade do aprofundamento dos estudos sobre essa 

corrente arquitetônica de uma maneira mais abrangente. Sobre 

o tema, cabe citar as relevantes contribuições dos estudos  

realizados por Alfredo Britto, Alberto Xavier, Ana Luiza Nobre 

(1981 e 1991) e de Jorge Czajkowski (2000) que registraram obras 

modernas de destaque e também as intermediárias construídas na 

cidade, no século passado.

A partir da análise das referências citadas acima, em 2002,  

ocorreu a ideia de propor a proteção de obras modernistas 

construídas na cidade, no período 1940-1960, não contempladas 

pelas políticas de salvaguarda nacional, regional e local do 

patrimônio cultural. Desta forma, foi submetida à apreciação 

do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultura da  

Cidade do Rio de Janeiro (CMPC) uma listagem com 50 imóveis, 

projetados por diversos arquitetos engajados no movimento e 

atuantes na Cidade, tais como, Paulo Antunes, Jorge Ferreira, 

Olavo Reidig de Campos, Marcelo Fragelli, Jorge Machado 

Moreira, Irmãos Roberto, Jacques Pilon, Francisco Bolonha, 

Firmino Saldanha, Álvaro Vital Brasil, Carlos Leão, dentre outros. 

Completavam a lista obras pouco valorizadas pelos paradigmáticos 

Afonso Eduardo Reidy e Lúcio Costa (LIMA CARLOS, SAMPAIO, 

2009, pp. 14-17). A intenção da proposta3 era suscitar debates 

e discussões conceituais no órgão colegiado municipal acerca da 

3 Elaborada e encaminha pelo arquiteto Cláudio Antonio S. Lima Carlos, na época, 

Diretor do Departamento de Projetos e Restauração do Departamento Geral de Patrimônio 

Cultural (DGPC).

questão da proteção abrangente e diversificada da Arquitetura 

Moderna Carioca.

Em 2004, uma segunda recomendação de tombamento 

foi formulada tendo como base a relação anteriormente  

encaminhada (LIMA CARLOS, SAMPAIO, 2009, pp. 17-18). 

Esta nova indicação foi definida no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura/PROARQ, da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  A partir 

de discussões do corpo docente e discente do referido Programa,  

a listagem inicial foi acrescida de 11 edificações seguindo os 

mesmos critérios da proposição inicial.4  Um abaixo-assinado 

contendo a adesão de sete professores e 14 alunos da área de 

História e Preservação do Patrimônio Cultural do PROARQ foi 

enviado, em julho de 2004, às instâncias de proteção federal, 

estadual e municipal. Nele solicitou-se o tombamento das 61 

edificações contidas nas listagens de 2002 e 2004. Entretanto, 

a solicitação foi indeferida pelos Governos Federal e Estadual 

por conta da persistência dos critérios de proteção vigentes que, 

conforme já destacado, excluem as manifestações “modestas” 

também visualizadas como contextuais, intermediárias, lesser 

buildings, etc. em diversas referências da literatura de conservação.

Apenas a Prefeitura deu andamento ao processo, o qual foi 

analisado pelo CMPC, recebendo finalmente parecer favorável 

parcialmente que se restringiu a apenas doze edificações das duas 

listagens. Mesmo neste caso, ainda observou-se uma avaliação 

seletiva, conforme observado no caput do Decreto N° 26.712/2006 

4 Pelo arquiteto Julio Sampaio, à época bolsista Recém-Doutor do CNPq lotado 

neste Programa.
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(do tombamento), no qual é justificada “a necessidade de uma 

legislação para a salvaguarda de exemplares representativos do 

patrimônio cultural e arquitetônico do Movimento Moderno na 

Cidade do Rio de Janeiro”. Em 2008, o CMPC indicou o tombamento 

definitivo de somente nove edificações (LIMA CARLOS, SAMPAIO, 

2009, p. 18).

Observou-se que algumas das edificações indicadas para 
tombamento, a partir de 2002, estavam sendo irreversivelmente 
descaracterizadas ou mesmo demolidas. Dentre elas,  

destacaram-se:

· demolição do prédio das antigas Oficinas Gastal, de autoria do 
arquiteto Paulo Antunes, demolido em 2002 para a construção da 
alça de acesso da Avenida Brasil à Linha Vermelha; (Figura 01)

· severas descaracterizações ocorridas no Pavilhão de São 
Cristóvão, de autoria de Sérgio Bernardes, ocorridas em 2002 
(ano de seu falecimento), para abrigar a Feira Nordestina;  
(Figura 02)

· reformas gerais e modernização do Hospital do Andaraí - projeto 
de Firmino Saldanha (1955) - ocorridas em 2009; (Figura 03)

· e as significativas descaracterizações sofridas pelo prédio 
que abrigou o Terminal Rodoviário Mariano Procópio (antiga 
rodoviária da cidade), localizado na Praça Mauá, sem autoria 
identificada, justificadas pela adaptação do novo uso de “Escola 

do Olhar”, integrada ao Museu de Arte do Rio (MAR).5 

5 Esta edificação, segundo Czajkowski (2000, p.47), foi construída em 1929 e se tratava 

de um exemplar típico do “(...) primeiro momento do modernismo carioca.” A intervenção 

nela realizada desprezou o caráter histórico-documental de testemunhos do uso original do 

prédio do antigo terminal. (LIMA CARLOS, 2016, p. 115 e 116)

Oficinas Gastal – Paulo Antunes – 

Avenida Brasil (demolida). 

Vista aérea do Pavilhão de São Cristóvão antes das descaracterizações.

Vista aérea do Pavilhão de São Cristóvão a partir de 2002. 

01

02A

02B

As destruições citadas, e outras que provavelmente acontecerão, 

poderiam ter sido evitadas caso os pedidos de tombamentos 

apresentados se consumassem. Observou-se que, mesmo com 

a revisão dos critérios de proteção, anteriormente citada, ainda 

persistem decisões seletivas adotadas na política de proteção do 

Rio. Como nas omissões dos governos federal e estadual através 

das suas instituições de assessoria de conservação do patrimônio 

cultural (conselhos e órgãos de tutela de bens protegidos).  

E, também, no caso da prefeitura quando esta acolheu parcialmente 

a proposta de tombamento encaminhada em 2004 e promulgada 

em 2006 e 2008.
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Hospital do Andarai. 03

Esta lacuna seria preenchida a partir do enquadramento das 

citadas edificações não protegidas no conceito de modesto 

presente na literatura de conservação, conforme aqui 

apresentado. Entretanto, convém destacar que a modéstia dessas 

arquiteturas é relativa, a partir do momento que, de acordo com 

as referências concernentes, elas possuem importantes atributos  

que estruturam o contexto da diversidade cultural da cidade do  

Rio de Janeiro, tais como, qualidade compositiva, aspectos 

estilísticos e funções que ainda desempenham. 

A continuidade dos estudos revelou novos exemplares 

arquitetônicos que documentam a absorção da arquitetura 

moderna pelos arquitetos da cidade. Dentre eles, podem ser 

citados:

· Prédio do Asilo São Luis. Rua General Gurjão, 533, Caju. Projeto 
de autoria de Paulo Camargo e Almeida.

· Prédio do Liceu de Artes e Ofícios, Rua Frederico Silva, 86, Centro. 
Projeto de autoria de Enéas Silva.

· Prédio da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Rua Leopoldo, 71 
Andaraí (Figura 04).

· Casa na Rua Farias Brito nº 42, Grajaú, sem autoria e data 

identificadas (Figura 05).

Prédio da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Rua Leopoldo, 71 Andaraí.

Casa na Rua Farias Brito nº 42, Grajaú, sem autoria e data identificadas.

04

05
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Desta forma, excetuando-se os casos irreversivelmente 

descaracterizados e demolidos, a lista encaminhada ao CMPC, em 

2004, ainda é válida e pode ser acrescida dos novos exemplares 

acima citados e por outros, frutos de futuros inventários 

complementares. Portanto, propõe-se um novo encaminhamento 

de tombamento com a chancela do DOCOMOMO Rio a partir da 

listagem atualizada6 que se encontra no Anexo deste trabalho.

CONSTRUINDO OS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE RISCO

A conservação inicia-se na proteção. Após a concretização da 

proposta de tombamento feita anteriormente será necessário 

estabelecer parâmetros que possibilitem a compreensão dos 

fatores que podem comprometer a autenticidade e integridade 

do conjunto arquitetônico em evidência, para, em seguida, se 

estabelecer as devidas estratégias de conservação.  O presente 

artigo objetiva desenvolver esta análise por intermédio de uma 

matriz conceitual composta por categorias definidas por diferentes 

níveis de prováveis danos que se fundamentam no conceito de 

obsolescência, discutido a seguir.

O CONCEITO DE OBSOLESCÊNCIA

A compreensão da perda de utilização de artefatos produzidos 

pela humanidade passa, entre outros fatores, pelo conhecimento 

6 A partir das informações obtidas na página da Prefeitura do Rio. Disponível em 

<http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/bens-tombados>, acessado em 01/11/17.

do conceito de obsolescência. Nutt et al (1976), Nathaniel 

Lichfield (1988), Tiesdell, Oc & Heath (1996) Peter Larkhan (1996) 

comentam, com diversos pontos em comum, que a obsolescência 

é um processo inevitável que afeta edificações e áreas urbanas 

desde a partir do momento em que elas são utilizadas pela primeira 

vez. Todo o universo arquitetônico e urbanístico é produzido, 

em geral, com o que se tem, no momento, de mais moderno em 

termos de padrões compositivos e tecnológicos. A evolução das 

necessidades físicas e intelectuais da humanidade torna este 

legado, em alguns casos, ultrapassado. Esta situação pode variar 

anos, décadas ou séculos, mas é percebido no instante em que uma 

solicitação não é mais cumprida satisfatoriamente. A partir daí, 

inicia-se a obsolescência, que pode chegar ao extremo, pela perda 

total de eficiência e de utilização. Neste estágio, o elemento, uma 

edificação, um conjunto arquitetônico, uma área urbana etc. são 

consideradas obsoletas.

Observa-se, no entanto, que o conceito de obsolescência é 

também utilizado de maneira distorcida para se justificar 

demolições de edificações e renovações urbanas de bairros 

considerados “ultrapassados” pelo mercado imobiliário e por 

parte do poder público interessados em produzir e comercializar 

novos empreendimentos. Entretanto, a teoria da conservação 

o compreende como um fator de deterioração reversível que 

compromete parcialmente a integridade e a autenticidade de 

edificações e de áreas urbanas. Entender a sua natureza e origem 

é fundamental para cessar as ações de deterioração e estabelecer 

estratégias apropriadas de conservação.
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AS CATEGORIAS DA OBSOLESCÊNCIA

Os fatores que causam a obsolescência podem ser agrupados em 

três categorias principais que podem se influenciar mutuamente: 

socioeconômica, física e funcional (TIESDELL, OC & HEATH 

1996, p.22), (LICHFIELD Op. cit.), (NUTT et al 1976). A categoria 

socioeconômica engloba problemas de natureza social, econômica 

e política que são bastante complexos e mais difíceis de serem 

visualizados e compreendidos. Eles podem criar ainda condições 

necessárias para que fatores de naturezas físicas se manifestem 

e prejudiquem a integridade de edificações e de áreas urbanas 

históricas. De acordo com os autores citados, os aspectos 

enquadrados na categoria socioeconômica se subdividem em  

duas subcategorias: 

· as transformações das estruturas socioeconômicas; e 

· as ações de caráter político. 

Estes temas são objetos de especial atenção da literatura 

especializada da produção das cidades. Vários autores concluem 

que a partir da década de 1970 a desindustrialização causada 

pela revisão das formas de produção, a reavaliação do papel do 

estado na economia, cortes de subsídios, de programas sociais, 

dentre outros, produziram efeitos devastadores em locais 

estruturados pela industrialização e pelo Estado de Bem Estar 

Social.7 Por conta destas transformações, países como EUA  

e Grã-Bretanha testemunharam a dispersão de empresas 

7 Como Danielle Leborgne, Alain Alain Lipietz (1990), Martin Boddy (1990), Patsy 

Healey et al (1992), Adauto Cardoso, Luiz César de Queiróz (1996) e as instituições DoE, 

para países periféricos que deixou para trás um estoque de  

edificações vazias e subutilizadas nas zonas portuárias, distritos 

industriais e áreas centrais de negócios. A descentralização 

também ocorreu na direção da periferia das grandes cidades, 

próximas aos grandes entroncamentos rodoviários. Nestes locais 

instalaram-se os tecnopolos, definidos por Hermes Tavares (1994, 

p. 270), como “sítios de acolhimento de complexos industriais 

que se fundam na associação de conhecimento científico e  

tecnológico”.   O exemplo paradigmático situa-se no Vale do Silício, 

na Califórnia - EUA. A versão britânica localiza-se ao longo do 

corredor viário denominado M4, próximo a Londres.

Por aqui, a dispersão de atividades industriais e, conse-

quentemente de serviços, ocorreu ao longo da década  

de 1970, das principias metrópoles (São Paulo e Rio de Janeiro)  

para as secundárias (Belo Horizonte e Porto Alegre) e poste-

riormente, para cidades de médio porte. No Brasil, as áreas 

centrais das metrópoles foram os trechos mais afetados.  

Com relação ao fenômeno dos tecnopolos, observam-se  

evidências da sua presença contexto urbano brasileiro já há  

algumas décadas, como por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, den-

tre outros. (TAVARES, 1994)

Somam-se a este cenário urbano, os esvaziamentos observados 

em função da descentralização induzida por políticas urbanas 

compactuadas com mecanismos complexos de especulação 

imobiliária, impostas por setores empresariais do mercado 

URBED (1994) e Department of the Environment Transport and the Regions - DETR (1999), 

entre outros,
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imobiliário (incorporadores e construtores) em parceria com as 

prefeituras. (VILLAÇA, 1998) Um dos aspectos mais marcantes 

desta dispersão é a restrição da presença de camadas populares 

nos centros das cidades e nos subcentros, especialmente dentro 

e ao redor das áreas centrais de negócios. Notadamente em 

função da restrição ao uso residencial nestes locais motivada por 

diretrizes de zoneamento monofuncionalistas.

Aspectos físicos e funcionais formam as demais categorias 

que provocam obsolescência que afetam intrinsecamente a 

materialidade das edificações, originando-se, geralmente, dos 

desgastes naturais que se evidenciam nas ações de fatores físicos 

(umidade), químicos (corrosões), biológicos (desintegrações 

provocadas por insetos), entre outros. Constituem-se em danos 

aparentes e, por conta disso, mais fáceis de serem detectados 

e, a princípio, solucionados. As questões de natureza funcional 

correlacionam-se em particular com o comprometimento do 

desempenho das funções das edificações e das áreas urbanas. 

No caso de conjuntos arquitetônicos as restrições de instalações 

prediais, problemas com conforto ambiental (térmicos, acústicos 

e/ou lumínicos), erros de projetos (subdimensionamentos), 

ausências de elevadores, garagens, dentre outros, podem dificultar 

seus aproveitamentos.

Quanto aos bairros e/ou regiões, limitações percebidas na 

acessibilidade (particularidades restritivas de sistemas viári-

os locais), infraestrutura urbana (transportes deficientes 

disponibilidade de equipamentos sociais coletivos, estabeleci-

mentos comercias, de serviços dentre outros, criam mecanismos 

de rejeição e marginalização de lugares. Por outro lado, essa per-

cepção é agravada pela ausência de políticas públicas e de inves-

timentos da iniciativa privada que também contemplem essas 

partes da cidade consideradas obsoletas, originando processos de 

segregação e desigualdade.

O papel dos usuários na obsolescência de edificações não é 

abordado pelos autores analisados acima, porém, é objeto de 

estudos de outros investigadores da conservação que apontam 

a sua conduta como um fator importante no comprometimento 

da integridade das edificações. Podem-se citar intervenções 

inadequadas (que desprezam características tipológicas, 

de autenticidade e de integridade), falta de manutenção, de 

prevenção, abandonos deliberados, assim como seu envolvimento 

direto na existência e persistência de espaços subutilizados que 

evidenciam a obsolescência de edificações e de áreas urbanas.8  No 

caso específico da responsabilidade dos usuários, Bernard Feilden 

(1996, p.153) anota que “(...) muito pouco tem sido feito para se 

prevenir este tipo de problema. Avaliações complementares aos 

trabalhos existentes são necessárias para se compreender melhor 

os efeitos das ações dos homens na conservação de edificações”.

O MODERNO MODESTO CARIOCA EM RISCO

A partir dos estudos do conceito de obsolescência explorado 

no tópico anterior, buscou-se construir uma síntese dos riscos 

relacionados à conservação do conjunto arquitetônico em 

8 Autores como Bernard Feilden (1996), Barrie William (1978), Ann Petherick & 

Ross Fraser (1992), Peter Larkham (1996), Richard Evans (1997), Petherick & Ruth Barnett 

(1998) e Julio Sampaio (2002).
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questão. Nesse sentido, foram destacadas as seguintes categorias 

de obsolescência a partir do cruzamento de dados da literatura  

de conservação pertinente:

· Socioeconômica: transformações das estruturas socio 
econômicas e/ou ações de caráter político;

· Física: desgastes naturais (ações de fatores físicos - umidade, 
químicos, corrosões, biológicos - desintegrações provocadas por 
insetos, entre outros); reformas e intervenções de conservação 

· Funcional relacionado às edificações: restrições de instalações 
prediais, problemas com conforto ambiental (térmicos, acústicos 
e/ou lumínicos), erros de projetos (subdimensionamentos), 
ausências de elevadores, de garagens etc.; e

· Funcional relacionado às áreas urbanas: limitações 
percebidas com acessibilidades (particularidades restritivas 
de sistemas viários locais), infraestrutura urbanas (transportes 
deficientes) indisponibilidade de equipamentos sociais coletivos, 
estabelecimentos comercias, de serviços e assim por diante.

Para exemplificar a aplicação da síntese conceitual estabelecida 

acima na análise de riscos que comprometem a autenticidade 

e integridade de edificações protegidas e/ou com potencial de 

proteção, selecionou-se, como estudo de caso, o Pavilhão de São 

Cristóvão que abrange grande parte dos danos evidenciados.

O Pavilhão foi projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes (1919-

2002) e construído no período de 1957-1960, no Campo de 

São Cristóvão para abrigar, exposições temporárias e eventos. 

A edificação foi dotada de escala de grande porte e tecnologia 

avançada, para a época, que determinou a forma paraboloide de 

sua cobertura, fato que o transformou num marco da paisagem 

local e da cidade. Bernardes, após projetá-lo, desenhou o pavilhão 

brasileiro para Exposição Internacional de Bruxelas (1958) que 

também possuía um sistema de cobertura sustentado por cabos 

de aço tensionados que, segundo J. Czajkowski (org) (2000, 

p. 19), configurava “uma revisão do projeto” de São Cristóvão  

(1957-1960).9 

Em 1977, a inauguração do Rio Centro na Barra da Tijuca retirou 

o protagonismo do Pavilhão como o principal local de grandes 

eventos da cidade, confirmando a política urbana segregadora 

da Prefeitura do Rio que historicamente privilegia vetores de 

expansão urbanas definidos em parceria com os mecanismos 

especulativos do mercado imobiliário. A partir deste momento, 

a construção experimentou uma trajetória de decadência 

caracterizada por desgastes naturais provocados por falta de 

manutenção, acidentes, utilizações secundárias até sua total 

desativação e abandono, em fins dos anos 1990. Da mesma forma,  

o Pavilhão evidenciou o processo de declínio e de marginalização  

do bairro de São Cristóvão por conta de problemas de  

acessibilidade e do comprometimento da qualidade de vida local 

marcado por deficiências generalizadas de infraestrutura urbana.

Algumas limitações observadas no projeto original do Pavilhão 

9 Seu sistema estrutural que determinava a forma de sua arquitetura, inspirou-se na 

Arena J.S. Dorton, projetada pelo arquiteto polonês Matthew Nowick (1910-1950) e equipe, 

que foi inaugurada em Raleigh/EUA, em 1952. Nowick a chamava de Paraboleum devido 

ao formato marcante de sua cobertura, viabilizada por uma arrojada estrutura em concreto 

em forma de sela que suportava cabos de aço tensionados. Devido às suas características, o 

prédio foi listado (tombado) no National Register of Historic Places, em 11 de abril de 1973. 

Teve o reconhecimento como patrimônio cultural não observado no caso do Pavilhão de 

Bernardes.
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também criaram dificuldades para o seu reaproveitamento.  

Destaca-se a pouca resistência estrutural da cobertura 

imposta pelos cabos de aço devido ao enorme vão estrutural. 

A desconsideração da incidência de fortes ventos na região 

e a substituição desastrosa das telhas acrílicas originais (de 

pouca resistência às intempéries) por entelhamento metálico 

que obstruiu a iluminação e ventilação naturais prejudicando 

consideravelmente o conforto térmico do interior da edificação.

Nos anos 1980, o Pavilhão, que já era de propriedade da Prefeitura, 

abrigou, por curto espaço de tempo, um complexo de quadras 

de vôlei, basquete e futebol de salão. Esse tipo de ocupação 

oferecia à população local uma opção de lazer que, no entanto, 

não permaneceu por muito tempo. Após a citada ocupação, 

ainda no mesmo período, o Pavilhão passou a ser utilizado como 

barracão de confecção de alegorias de diversas escolas de samba 

da cidade. As escolas eram separadas por tapumes de madeira 

que demarcavam um intrincado, complexo e precário labirinto 

sem condições aceitáveis de salubridade e com problemas de 

infiltrações crônicos da cobertura. Esta situação apontava para o 

risco iminente de incêndios. O maior deles ocorreu nos anos 1990 

e provocou a mudança dos barracões das escolas de samba. Sem 

utilização e praticamente sem cobertura, a edificação degradava-

se consideravelmente.

Em 2002, a administração municipal resolveu transferir para o 

Pavilhão a Feira Nordestina que ocorria tradicionalmente na área 

periférica a ele, no campo de São Cristóvão. Antes desta decisão, 

cogitou-se implantar no Pavilhão um centro de convenções 

integrado com hotel, estacionamento e shopping Center, que não 

interferiria na sua volumetria.10 

O projeto para adaptar o espaço do Pavilhão de São Cristóvão 

para abrigar a Feira Nordestina, e transformá-lo no Centro Luiz 

Gonzaga de Tradições Nordestinas, propôs a preservação da 

fachada remanescente, recoberta por um painel de lona com 

desenhos inspirados em rendas artesanais do Nordeste. O interior 

seria composto por fileiras de barracas a céu aberto com cobertura 

de lonas vinílicas de tonalidades azuis alteadas na forma de lonas 

de circo. Nas extremidades longitudinais foram previstos dois 

palcos secundários para shows. O projeto também incorporou 

a construção de um anfiteatro junto a uma “praça” interna, 

centralizada, batizada de “Praça dos Repentistas”. No entanto, 

o projeto recebeu, posteriormente, modificações criticadas 

enfaticamente por Bruno Fernandes, um dos sócios da Archi 5. 

Fernandes destacou que essas intervenções “(...) nos irritaram 

muito, como, por exemplo, o chapéu de vaqueiro nordestino e o 

chapéu de cangaceiro nos palcos”.11  (Figura 06)

Cabe destacar que as intervenções realizadas poderiam ter 

resgatado os aspectos originais do Pavilhão, especialmente o 

sofisticado sistema construtivo da cobertura resolvendo-se da 

mesma forma as limitações originais apontadas acima. Realizar-

se-ia, desta forma, uma justa homenagem ao arquiteto Sérgio 

Bernardes, falecido em 2002. Em lugar disso, o Pavilhão foi 

consideravelmente descaracterizado. A extensão integral da 

10 https://arcoweb.com.br/projetodesign/memoria/centro-luiz-gonzaga-de-tradico-

es-nordestinas-a-fim-16-05-2011, acessado em 14/03/2017.

11 https://arcoweb.com.br/projetodesign/memoria/centro-luiz-gonzaga-de-

tradicoes-nordestinas-a-fim-16-05-2011, acessado em 12/03/2017.
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fachada converteu-se num mero muro demarcatório da extensão 

do Centro de Tradições Nordestinas. As modificações categóricas 

das características originais observadas poderiam ter sido evitadas 

se a Prefeitura do Rio tivesse acatado os tombamentos propostos 

e descritos neste trabalho em 2002 e 2004. Entretanto, a partir da 

proposta do Projeto de Lei 5998/09, do deputado Marcelo Itagiba 

(PMDB-RJ), o legislativo (Câmara e Senado Federais) e o executivo 

(Presidência da República), através da Lei nº 12.301, de 28 de 

julho de 2010, reconheceram a Feira Nordestina do bairro de São 

Cristóvão como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Convém 

destacar que esta mesma lei não condiciona o funcionamento da 

feira na edificação do antigo Pavilhão de São Cristóvão.

A análise do comprometimento da autenticidade e da integridade 

Pavilhão de São Cristóvão: modificações da proposta inicial de 2002. 06

do Pavilhão de São Cristóvão exemplifica de forma abrangente 

os diversos riscos que pairam sobre as edificações modernistas 

que ainda podem ser poupadas destas ameaças. Enfatiza-se, mais 

uma vez, a urgência da proteção delas, a compreensão dos danos 
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que incidem sobre as mesmas e o estabelecimento de política de 

conservação eficaz para se reverter estes fatores de deterioração 

evidenciados.
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 ANEXO - LISTAGEM ATUALIZADA DA  

NOVA PROPOSTA DE TOMBAMENTO

1. Edifício-Sede da Polícia Municipal. Rua do Resende, 92, Centro. Projeto de 

autoria de Affonso Eduardo Reidy.

2. Edifício-Sede do Instituto de Previdência do Estado (IPERJ). Avenida 

Presidente Vargas, 670, Centro. Projeto de autoria de Affonso Eduardo Reidy.

3. Residência do Arquiteto Álvaro Vital Brasil. Rua almirante Alexandrino, 

3.179, Santa Teresa. Projeto de autoria de Álvaro Vital Brasil.

4. Edifício Jardim Amazonas. Rua Anita Garibaldi, 25, Copacabana. Projeto de 

autoria de Álvaro Vital Brasil.

5. Edifício Jardim Amazonas e Jardim Santa Clara. Rua Santa Clara, 372, 

Copacabana. Projeto de autoria de Álvaro Vital Brasil.

6. Residência Francisca de Azevedo Leão. Rua Alegrete, 38, Laranjeiras. Projeto 

de autoria de Carlos Leão.

7. Edifício Mississipi. Rua Aires Saldanha, 16, Copacabana. Projeto de autoria 

de Firmino Saldanha.

8. Edifício Missoury. Rua Constante Ramos, 67, Copacabana. Projeto de autoria 

de Firmino Saldanha.

9. Conjunto Habitacional dos Marítimos. Rua da América, 81, Gamboa. Projeto 

de autoria de Firmino Saldanha.

10. Edifício Arapehy. Rua Anita Garibaldi, 5, Copacabana. Projeto de autoria 

de Firmino Saldanha (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck encontra-se 

tombado pelo Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 07/03/07).

11. Pronto Atendimento Médico (PAM). Avenida Venezuela, Centro. Projeto de 

autoria de Firmino Saldanha.

12. Hospital dos Marítimos. Rua Leopoldo, 280, Andaraí. Projeto de autoria 

de Firmino Saldanha (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck encontra-se 

tombado pelo Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 07/03/07).

13. Conjunto Habitacional em Vila Isabel (Edifício Divisa). Rua Barão do Bom 

Retiro, 1.661, Vila Isabel.  Projeto de autoria de Francisco Bolonha.

14. Escola Municipal Joseph Bloch. Rua Álvaro Macedo, 77, Parada de Lucas. 

Projeto de autoria de Francisco Bolonha.

15. Edifício Morro de Santo Antônio. Rua do Lavradio, 106, Centro. Projeto de 

autoria de Irmãos Roberto.

16. Senai - Construção Civil. Praça da Natividade Saldanha, 19, Benfica. Projeto 

de autoria de Irmãos Roberto (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck 

encontra-se tombado pelo Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 

07/03/07).

17. Edifício de Apartamentos. Rua Sambaíba, 166, Leblon. Projeto de autoria de 

Irmãos Roberto.

18. Edifício Seguradoras. Rua Senador Dantas, 74, Centro. Projeto de autoria de 

Irmãos Roberto (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck encontra-se tombado 

pelo Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 07/03/07).

19. Edifício Angel Ramirez. Rua República do Peru, 72, Copacabana. Projeto de 

autoria de Irmãos Roberto.

20. Edifício Finúsia e Dona Fátima. Avenida Barata Ribeiro, 283, Copacabana. 

Projeto de autoria de Irmãos Roberto.

21. Edifício Edson Passos. Avenida Rio Branco, 124, Centro. Projeto de autoria 

de Jacques Pilon.

22. Edifícios Maison de France. Avenida Presidente Antônio Carlos, 58, Centro. 

Projeto de autoria de Jacques Pilon.

23. Edifícios Chopin, Prelúdio, Balada e Barcarola. Avenida Atlântica, 1.782, 

Lido, Copacabana. Projeto de autoria de Jacques Pilon.

24. Colégio Pedro II. Campo de São Cristóvão, 177, São Cristóvão. Projeto de 

autoria de Jorge Ferreira.

25. Edifício Cepas. Rua Benjamim Batista, 180, Jardim Botânico. Projeto de 

autoria de Jorge Machado Moreira.
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26. Residência Argemiro Hungria Machado. Avenida Visconde de Albuquerque, 

466, Leblon. Projeto de autoria de Lúcio Costa (a obra paisagística de autoria de 

Roberto Burle Marx, encontra-se tombada pelo Decreto Municipal n° 30.936, de 04 

de agosto de 2009).

27. Edifício-Sede do Banco Aliança. Praça Pio X, 99, Centro. Projeto de autoria 

de Lúcio Costa.

28. Sede Social do Jockey Club do Brasil. Avenida Nilo Peçanha, 501, Centro. 

Projeto de autoria de Lúcio Costa (a obra paisagística de autoria de Roberto Burle 

Marx, encontra-se tombada pelo Decreto Municipal n° 30.936, de 04 de agosto de 

2009).

29. Posto de Puericultura. Estrada da Boa Vista, 190, Alto da Boa Vista. Projeto 

de autoria de Marcelo Accioly Fragelli.

30. Maternidade Arnaldo de Moraes. Rua Frederico Pamplona, 32, Copacabana. 

Projeto de autoria de Paulo Antunes Ribeiro.

31. Residência do Arquiteto Paulo Antunes Ribeiro. Rua Tenente Arantes Filho, 

99, Gávea. Projeto de autoria de Paulo Antunes Ribeiro.

32. Residência Abgail Seabra de Paula Buarque. Rua Almirante Alexandrino, 5, 

Santa Teresa. Projeto de autoria de Paulo Antunes Ribeiro.

33. Edifício residencial. Avenida Delfim Moreira, 1.212, Leblon. Projeto de 

autoria de Paulo Camargo e Almeida.

34. Residência Jadir de Souza. Avenida Visconde de Albuquerque, 1.165, Leblon. 

Projeto de autoria de Sérgio Bernardes.

35. Edifício Justus Wallerstein. Avenida Atlântica, 3.958, Copacabana. Projeto 

de autoria de Sérgio Bernardes.

36. Pavilhão de Exposições. Campo de São Cristóvão s/nº, São Cristóvão. Projeto 

de autoria de Sérgio Bernardes.

37. Edifício multifamiliar. Rua Cândido Gaffré, 189, Urca. Projeto de autoria de 

Stelio Alves de Souza.

38. Escola Municipal Cícero Pena. Avenida Atlântica, 1.976, Copacabana. Projeto 

de autoria de Francisco Bolonha.

39. Edifício Avenida Central. Avenida Rio Branco, 156, Centro. Projeto de autoria 

de Henrique Mindlin.

40. Instituto de Puericultura e Pediatria da UFRJ. Ilha do Fundão. Projeto de 

autoria de Jorge Machado Moreira. (a obra paisagística e os painéis de azulejo ambos 

de autoria de Roberto Burle Marx, encontram-se tombados pelo Decreto Municipal 

n° 30.936, de 04 de agosto de 2009).

41. Escola Nacional de Engenharia. Ilha do Fundão. Projeto de autoria de Jorge 

Machado Moreira.

42. Edifício MMM Roberto. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1.267, 

Copacabana. Projeto de autoria de Irmãos Roberto.

43. Edifício Valparaíso. Avenida Almirante Barroso, 54, Centro. Projeto de 

autoria de Irmãos Roberto.

44. Plínio Catanhede. Avenida Almirante Barroso, 78, Centro. Projeto de autoria 

de Irmãos Roberto.

45. Edifício João M. Magalhães. Rua Voluntários da Pátria, 127, Botafogo. Projeto 

de autoria de Irmãos Roberto.

46. Edifício Herm. Stoltz. Avenida Presidente Vargas, 409, Centro. Projeto de 

autoria de Raphael Rebechi.

47. Pavilhão da Febre Amarela da Fundação Oswaldo Cruz. Avenida Brasil, 4.365, 

Manguinhos.  Projeto de autoria de Roberto Nadalutti.

48. Prédio do Asilo São Luis. Rua General Gurjão, 533, Caju. Projetado de autoria 

arquiteto Paulo Camargo e Almeida.

49. Prédio do Liceu de Artes e Ofícios, Rua Frederico Silva, 86, Centro. Projeto 

de autoria de Enéas Silva.

50. Prédio da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Rua Leopoldo, 71 Andaraí.

51. Residência na Rua Farias Brito nº 42, Grajaú.
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EDIFÍCIO JORGE MACHADO MOREIRA: MOVIMENTO MODERNO EM CHAMAS

Paulo Jardim

RESUMO

O Edifício Jorge Machado Moreira, onde funciona a FAU, a Reitoria e outras 

unidades acadêmicas e administrativas da UFRJ, é um marco da Escola Carioca de 

arquitetura moderna.  Desgastado pela crônica falta de manutenção e, obsoleto em 

seus sistemas prediais, o prédio há muito precisa de reformas.

Na noite de 3 de outubro de 2016, um incêndio prejudicou significativamente seu 

uso.  Poucas semanas depois, o bloco da biblioteca foi invadido pela água da chuva 

infiltrada da cobertura, àquele momento em obras, e inteiramente desprotegida.

Intervir nesta bela edificação de porte e proporções monumentais e em seus jardins 

requer, além de muitos recursos, critérios arquitetônicos objetivos e um planejamento 

meticuloso.  Duas grandes dificuldades são a reconstituição de esquadrias e de 

materiais de acabamento, já não mais disponíveis na indústria, e a estratégia para se 

recuperar as partes internas inteiramente destruídas pelo fogo e pela água.  Se, por 

um lado, é importante preservar de alguma forma a configuração original, por outro, 

o rearranjo espacial é indispensável para atender às necessidades atuais, sem contar 

que os eventos recentes, por trágicos que tenham sido, impõem que seus vestígios 

sejam incorporados à edificação na condição de registros históricos.

Palavras chave: arquitetura moderna; Jorge Machado Moreira; restauração.

ABSTRACT

The Jorge Machado Moreira Building, where the FAU, the Rectory and other 

academic and administrative units of UFRJ operate, is a landmark of the Carioca 

School of modern architecture. Worn out by the chronic lack of maintenance and 

obsolete in its systems, the building, has long, needs repairs.

On the night of October 3, 2016, a fire impaired significantly its use. A few weeks 

later, the library block was invaded by rainwater infiltrated from the roof, at that 

moment under waterproofing treatment, and completely unprotected.

Intervening in this beautiful building of monumental proportions and in its gardens 

requires, in addition to many resources, objective architectural criteria and 

meticulous planning.  The two major difficulties are the reconstitution of frames and 

finishing materials, no longer available in industry, and the strategy to recover the 

internal parts entirely destroyed by fire and water.   If, on one hand, it is important 

to preserve, in some way, the original configuration, on the other hand, spatial 

rearrangements are indispensables to meet current needs, not to mention that 

recent events, tragic as they may have been, require their traces to be incorporated 

into the building in the condition of historical records.

Keywords: modern architecture; Jorge Machado Moreira; restoration.

Paulo Jardim 
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INTRODUÇÃO1

Na noite de 3 de outubro de 2016, um incêndio destruiu uma parte 

do Edifício Jorge Machado Moreira, na Ilha da Cidade Universitária 

da UFRJ (Fig. 01A e 01B, 02A e 02B).

Poucas semanas depois, em 16 de novembro, uma chuva forte 

atingiu a cidade. A laje da cobertura do bloco B do prédio estava 

desprotegida, em meio a uma obra de impermeabilização, e toda 

aquela área foi invadida pela água, que provocou sérios danos ao 

interior logo abaixo. Desde então, a cada chuva, mais água entra 

no prédio, danificando seu interior.

Estes eventos chamam a atenção para dois aspectos que se 

entrelaçam. O primeiro: é neste edifício onde se localiza, entre 

outras unidades acadêmicas e administrativas, a maior parte 

dos gabinetes da administração superior da Universidade – sua 

Reitoria –, justamente a parte atingida. O segundo: o edifício é 

um marco da arquitetura moderna brasileira, inserindo-se no 

restrito clube das obras primas da denominada Escola Carioca de 

arquitetura moderna.2

O entrelaçamento destes dois aspectos nos faz refletir sobre as 

próprias qualidades intrínsecas da edificação diante da maneira 

como é tratado este patrimônio.

1 Este texto foi redigido originalmente para a publicação comemorativa dos 70 anos 

da FAU-UFRJ, em 2015, que não veio a público.  Tinha, por este motivo, um viés didático, que 

pode parecer um pouco redundante ao leitor mais erudito.  Foi modificado em função dos 

eventos recentes aqui relatados.

2 Hugo Segawa: Arquiteturas no Brasil – 1900-1990. EDUSP, São Paulo, 1997.

As credenciais para acesso desta edificação ao seleto grupo de 

ícones da Escola Carioca de Arquitetura Moderna advêm da pureza 

e da coerência dos conceitos que nortearam sua concepção, de 

seu grande porte e da esmerada execução da obra.  Isto a coloca ao 

lado do Ministério da Educação e Saúde3 – atual Palácio Gustavo 

Capanema –, da sede da Associação Brasileira de Imprensa – ABI4  

3 Ministério da Educação e Saúde – MES. Equipe: Lucio Costa, Carlos Leão, Affonso 

Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer, Jorge Machado Moreira e Ernani Vasconcelos, Rio de 

Janeiro, 1937-1945.

4 Associação Brasileira de Imprensa – ABI.  Projeto: Marcelo e Milton Roberto, Rio de 

Janeiro, 1936-1939.

À esquerda, Edifício Jorge Machado Moreira / 

Faculdade Nacional de Arquitetura.

À direita, Edifício Jorge Machado Moreira (2016). 

Incêndio na noite de 3 de outubro de 2016. 

Edifício Jorge Machado Moreira após o incêndio de 3 de outubro de 2016.  

01A

02A

02B

01B
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e de mais algumas outras poucas edificações erguidas entre a 

década de 1930 e 1960 no Rio de Janeiro.  Ainda hoje, apesar de 

maltratada pelos que teriam como responsabilidade zelar pela sua 

integridade, preserva sua dignidade e emana esplendor de suas 

formas e espaços.

O prédio foi projetado pelo Escritório Técnico da Universidade 

do Brasil – ETUB, atual ETU, da UFRJ, sob a direção do arquiteto 

Jorge Machado Moreira (1904-1992), entre 1957 e 1959.  Entre 

1948 e 1962, sob o comando deste arquiteto, o ETUB elaborou o 

Plano Geral do Campus da Ilha da Cidade Universitária e o projeto 

de doze edificações, das quais cinco foram construídas, entre elas 

esta sobre a qual aqui se comenta.  Concebido para ser sediar 

unicamente a Faculdade Nacional de Arquitetura – FNA, atual 

FAU, ali funcionavam, até antes do incêndio, três unidades de 

ensino – a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU, a Escola de 

Belas Artes - EBA, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

- IPPUR, além dos gabinetes do Centro de Letras e Artes - CLA 

e a maior parte dos gabinetes da Reitoria Universitária.  Hoje, a 

Reitoria, a EBA, o IPPUR e parte das pós-graduações da FAU estão 

realojadas precariamente em outros prédios próximos.

Em 1957, o projeto recebeu o Primeiro Prêmio na categoria 

Edifícios Público na Exposição de Arquitetura da IV Bienal 

Internacional de São Paulo.  Em homenagem ao autor do projeto, 

o prédio hoje leva seu nome: Edifício Jorge Machado Moreira.

São quase 60 mil metros quadrados de área construída sobre um 

terreno de 80 mil metros quadrados, com apurado paisagismo de 

autoria de Roberto Burle Marx.  Cerca de 4.000 pessoas circulam 

(circulavam) diariamente em suas dependências.  Tal gigante vem 

se deteriorando ao longo dos anos. A deterioração seria ainda 

maior, não fosse a apurada técnica construtiva e a excelente 

qualidade dos materiais empregados. É conhecida de todos a 

precariedade de suas condições de conservação e a obsolescência 

de seus sistemas prediais, notadamente as instalações elétricas e 

os dispositivos de prevenção e combate a incêndio e pânico, sem 

falar de sua estrutura, comprometida em diversos pontos.

Impõe-se, portanto, uma intervenção vigorosa na totalidade da 

edificação e de seus jardins, visando não apenas a recuperação 

das áreas hoje interditadas, mas também a correção dos danos 

causados pelo desgaste natural, pela falta de manutenção e pelas 

obras espúrias, como ainda a modificação de alguns espaços para 

atender a novas demandas e a atualização dos sistemas prediais, 

de regra obsoletos ou em condições precárias.

Intervenção de tal magnitude, em uma edificação de notáveis 

qualidades estéticas e valor histórico relevante como esta, exige 

não apenas vultosos recursos, mas critérios arquitetônicos 

cuidadosos e um planejamento meticuloso. O que cabe aqui 

no espaço deste ensaio é apenas discorrer sobre os critérios 

arquitetônicos que devem nortear as intervenções. É de 

fundamental importância identificar os conceitos geradores da 

arquitetura da edificação em toda a sua complexidade formal e 

construtiva, devidamente contextualizados historicamente.  Ora, 

é fatal que sejam feitas modificações na obra original para atender 

a usos que não existiam à época do projeto.  A restituição ao uso 

das partes destruídas pelo fogo e pela água não pode ser feita 

irresponsavelmente, nem faz sentido sua restauração às formas 
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originais – as marcas da destruição devem, de alguma maneira, 

ser incorporadas à história. Obras criteriosamente planejadas, 

que respeitem os conceitos arquitetônicos que nortearam o 

projeto da década de 1950, ainda que tragam modificações na 

configuração original, manterão a edificação viva, atenderão seus 

usuários cotidianamente e restituirão sua merecida dignidade, ao 

engrandecer seus atributos.

OBRA MAIOR

O edifício não é apenas a obra maior da Cidade Universitária, como 

é a obra maior de Jorge Machado Moreira – um dos expoentes da 

primeira geração de arquitetos modernos brasileiros. É nela que 

se manifesta mais completa e harmoniosamente o entendimento 

do que para ele era arquitetura. Em 1980, o arquiteto redigiu um 

“Depoimento”5 para a enciclopédia Contemporary Architects, no 

qual explicitou seu entendimento sobre o seu ofício:

Fazer arquitetura é idealizar a obra visando a resolver, 

com intenção plástica, o problema proposto, de acordo 

com a época, os materiais e as possibilidades técnicas; 

analisando e considerando os fatores externos que nela 

influem; respeitando imposições e hábitos do meio; 

detalhando e articulando todos os elementos e buscando 

sempre a verdade, quanto à sua finalidade e função, 

tanto na forma como no uso dos materiais.  Preocupo-

me com a ambiência da obra projetada e sua significação 

5 Jorge Machado Moreira: Depoimento. In Contemporary Architects, St. James Press, 

Londres, 1980, ap Czajkowski, Jorge, org.: Jorge Machado Moreira. Centro de Arquitetura e 

Urbanismo da PCRJ, Rio de Janeiro, 1999.

no contexto em que será inserida; construída, passa 

a constituir um elemento da paisagem urbana, cuja 

harmonia deve ser assegurada.

O trecho acima revela a clara compreensão que Jorge Machado 

Moreira tinha da complexidade inerente à arquitetura, bem como 

de seus instrumentos disciplinares específicos.  É deliberadamente 

atemporal e aplicável a qualquer projeto e lugar. É como se o 

arquiteto – qualquer arquiteto, em qualquer tempo e lugar – 

devesse se eximir da vaidade de seu gesto autoral. A verdade 

arquitetural seria, então, o resultado de desígnios dados pelas 

circunstâncias, simples aplicação de regras pré-estabelecidas, sob 

o domínio absoluto da razão.  O gesto autoral seria uma frivolidade 

à qual os, digamos, “servos da arquitetura” não deveriam ceder – 

uma atitude moralmente condenável.

O discurso, porém, trai o autor, assim como sua obra o desmente.  

Se neste seu discurso em forma literária o arquiteto defende 

que a racionalidade deve prevalecer sobre o gesto autoral, ao 

se examinar sua obra, verifica-se que não é exatamente isto o 

que ocorre – muito pelo contrário. Em sua prática projetual, o 

arquiteto fez escolhas deliberadas e discricionárias e, a partir 

destas, manifestou sua individualidade. A pista nos é dada pelo 

próprio autor, no mesmo “Depoimento”. Vem na explicitação de um 

pequeno conjunto de palavras da citação acima: “de acordo com a 

época”.  Cabe, portanto, identificar que época seria aquela, ou, o 

que seria melhor, identificar o espírito de tal época, segundo seu 

entendimento. Este esclarecimento nos é dado em outra passagem 

deste mesmo texto:



IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-RIO 2017 — DO RISCO AO RISCO239

De maior significação foi o contato mantido com Le 

Corbusier, em 1936, quando veio ao Rio de Janeiro a 

convite do Ministro da Educação e Saúde.  Teve grande 

importância o convívio, durante cerca de três semanas, 

que com ele tiveram os arquitetos do grupo encarregado 

de projetar o edifício do ministério, do qual eu fazia 

parte, e que influiu decisivamente em minha formação 

profissional.

Ora, o “Depoimento” foi escrito em 1980, logo, mais de 40 anos 

depois do significativo contato tido com Le Corbusier. A esta 

época, Jorge Machado Moreira já não mais exercia a profissão 

diante das pranchetas e nos canteiros de obras, dedicando-se 

mais à ação política, através dos órgãos representativos de sua 

categoria profissional e da participação em comissões e conselhos 

de política ambiental e urbana. Durante aqueles mais de 40 anos, 

o arquiteto escolhera ser fiel a seu mestre – é o que afirma. Mais 

especificamente, foi fiel ao Le Corbusier jovem. Não àquele de 

Ronchamp, de 1954 (fig. 03A), ou Chandingarh, de 1952-65  

(fig. 03B). Mas àquele que partilhou, a partir do final da década 

de 1920, os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna 

- CIAM com Sigfried Giedion, Hannes Meyer, Walter Gropius e  

Mies van der Rohe, entre outros. O mesmo Le Corbusier que, na 

década de 1920, escreveu seus livros de maior impacto como Vers 

une Architecture6 e Urbanisme7  e que, durante a guerra, burilou o  

texto do 4º CIAM, ocorrido em 1933, publicado em 1943, sob o 

título de “Carta de Atenas” (ainda que tenha sido esboçado a 

6 Le Corbusier: Vers une architecture. Éditions Crès, Collection de “L’Esprit Nouveau”, 

Paris, 1923. Por uma arquitetura. Ed. Perspectiva, São Paulo, 1998.

7 Le Corbusier: Urbanisme.  Éditions Crès, Collection de “L’Esprit Nouveau”, Paris, 

1924. Urbanismo. Martins Fontes, São Paulo, 2000.

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, França.  Le Corbusier, 1950-54.   03A

03B Parlamento de Chandingarh, Índia.  Le Corbusier, 1952-65.
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bordo de um navio cujo destino era aquela cidade). O que seduziu e 

encantou o jovem arquiteto brasileiro por toda a vida foi o discurso 

da racionalidade emanado dos primeiros CIAM, ocorridos antes 

da II Guerra, onde Le Corbusier tinha lugar de destaque. Mas, não 

apenas isto. Tal discurso tinha uma resposta altamente coerente 

com as formas arquitetônicas dali advindas.

Àquela época, Le Corbusier já tinha feito vários ensaios  

urbanísticos, como o Plano para uma Cidade de 3 milhões de 

Plano para uma cidade de 3 milhões de pessoas.  Le Corbusier, 1922. 

Parlamento de Chandingarh, Índia.  Le Corbusier, 1952-65. 

Urbanização da cidade de Alger, Algeria.  Le Corbusier, 1930-34. 

Palácio da Societé des Nations, Genebra, Suíça.  Le Corbusier, 1927-28. 

Palácio do Centrosoyus, Moscou, Rússia.  Le Corbusier, 1929-30. 

Casa Stein, Graches, França.  Le Cobusier, 1927. 

Casa Savoie, Poissy, França.  Le Corbusier, 1929-31. 

Residências em Weissenhof, Sttutgart, Alemanha.  Le Corbusier, 1927. 

Pavilhão da Alemanha na Feira Internacional de Barcelona.  Ludwig Mies van 

der Röhe, 1928. 

Composição em vermelho, amarelo, azul e preto. Piet Mondrian, 1926. 

Casa Schröder, Utrecht, Holanda.  Gerrit Thomas Rietveld, 1924.
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Pessoas (1922) (Fig. 04A), o Plan Voisin, para Paris (1925) e esboços 

para São Paulo e Rio de Janeiro (1929) (Fig. 04B), Alger (1930) 

(Fig. 04C) e Nemours (1933). Já construíra a casa de Ozenfant 

(1922) e de La Roche-Jeanneret (1923), as de Pessac (1925), 

Garches (1927) (Fig.05A) e, a mais famosa, a Maison Savoie (1929)  

(Fig. 05B), além de edificações de médio porte em Stuttgart (1927) 

(Fig. 05C), Genève (1930) e Paris (1933).  
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Participara do concurso para a sede da Sociedade das 

Nações (1927) (Fig. 06A) e fizera estudos para o Centrosoyus 

de Moscou (1929) (Fig. 06B). À mesma época, Gropius já 

projetara a sede e as Casas dos Mestres da Bauhaus em 

Dessau (1925-29) e Mies van der Rohe já tinha feito o pavilhão 

da Alemanha na Feira Internacional de Barcelona (1928) 

(Fig. 07A). As respostas formais do movimento moderno, que 

produzira tais obras arquitetônicas, apresentavam-se também 

através das artes visuais, em obras neoplásticas de artistas como 

Theo Van Doesburg, Piet Mondrian (Fig. 07B), Josef Albers e 

mesmo do arquiteto Gerrit Thomas Rietveld (Fig. 07C). 

Neste contexto, não é de se estranhar a adesão imediata e 

irrestrita daquele recém-formado às vanguardas europeias. Era 

como se um novo Durand ou Vignola, contemporâneo, pousasse 

sobre sua prancheta, com todas as fórmulas compositivas prontas 

para serem aplicadas, com garantia de sucesso, já comprovado 

anteriormente, através das obras realizadas.

Eram estas as referências formais e visuais encampadas e 

assumidas pelo arquiteto brasileiro. Esta escolha deliberada 

deixou de fora outras manifestações do já então não tão novo 

movimento moderno, tais como os edifícios projetados por Erich 

Mendelsohn (Fig.08A), as torres para escritórios esboçadas por 

Mies van der Rohe para Friedrichstrasse (1921) (Fig. 08B), os 

arranha-céus que proliferavam em Chicago e Nova Iorque, as 

já então mundialmente famosas Prairie Houses de Frank Lloyd 

Wright (Fig. 08C), ou até mesmo as casas modernistas que seu  

ex-professor Gregori Warchavchik já havia construído em São 

Paulo e no Rio de Janeiro (Fig. 08D).

Edifício Rudolf Petersdorff, Wrocław, Polônia. Erich Mendelsohn, 1926-28. 

Edifício para escritórios em Friedrichstrasse, Berlim, Alemanha. L. Mies van der Röhe, 1921. 

Casa Robie, Chicago, EUA. Frank Lloyd Wright, 1908-09. 

Casa na Rua Itápolis, São Paulo, Brasil.  Gregori Warchavchik, 1930. 
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A escolha pela expressão plástica corbuseana pode ter sido uma 

simples questão de gosto. Pode também ter se devido à maneira 

como cada uma destas obras revelava o entendimento sobre 

a cidade. Estas últimas citadas acima, descartadas por Jorge 

Machado Moreira como referências, foram concebidas para lotes 

urbanos tradicionais, considerando-se o edifício como apenas 

mais um personagem da trama da cidade, ainda que formalmente 

com expressões plásticas muito diferentes das de seus vizinhos 

imediatos. Em outras palavras, vale dizer que, nestes casos, não 

se questionava a forma da cidade existente. Diferentemente, as 

obras de Le Corbusier implantavam-se no terreno segundo uma 

visão de cidade completamente diferente – uma cidade cujos 

conceitos e formas Le Corbusier vinha desenvolvendo desde o 

início da década de 1920, através de seus ensaios urbanísticos, 

tanto em forma literária como em propostas físicas.

Reside nesta escolha o que há de melhor e de pior no trabalho 

de Jorge Machado Moreira. O movimento moderno e todas as 

correntes que lhe sucederam geraram exemplares de arquitetura 

que, por suas excepcionais qualidades, podem ser incluídos entre  

os melhores de toda a história. Ao mesmo tempo, o mesmo 

movimento moderno propiciou a criação de espaços urbanos 

que estão entre os piores que a humanidade já produziu.  

Fundamentada nos preceitos dos primeiros CIAM, a Ilha da Cidade 

Universitária é um caso emblemático desta situação.  A radical 

setorização por usos, a escala desmesurada dos espaços livres, 

com o consequente grande afastamento entre as edificações 

e a prevalência do transporte motorizado em detrimento dos 

percursos dos pedestres geraram uma ambiência impessoal e 

hostil. Em meio aos imensos vazios, erguem-se prédios de grande 

expressividade, notadamente os mais antigos, projetados pelo 

antigo ETUB, e alguns mais recentes, como os dois Centros de 

Pesquisas da Petrobrás, o primeiro (CENPES 1) projetado pelo 

arquiteto Sergio Bernardes em 1969 e o segundo (CENPES 

2), pelos arquitetos Ziegbert Zanetini e José Wagner Garcia,  

em 2010.

TRÍADE JORGEMOREIRIANA

Antes de ser moderno, Jorge Machado Moreira já era racionalista.  

E, isto explica, pelo menos parcialmente, sua adesão cega aos 

preceitos modernos.

Seu racionalismo se manifesta, antes de tudo, pela submissão às 

questões tectônicas, “de acordo com sua época”.  Esta época seria 

aquela em que a edificação deveria ser uma máquina de morar, 

concebida e construída através de processos industriais, tal como 

preconizado pelos arquitetos europeus pioneiros do movimento 

moderno. Do ponto de vista da organização do espaço, este 

racionalismo se manifesta pela interpretação funcionalista dos 

Residência unifamiliar.  Jorge Machado Moreira, 1930. 

  Edifício para renda. Jorge Machado Moreira, 1931.

09A
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programas de necessidade, pela setorização e pela especialização 

dos arranjos espaciais, conforme seus respectivos usos.

Nos projetos para uma Residência Unifamiliar (Fig.09A) e para 

um Edifício para Renda (Fig. 09B, 09C e 09D), feitos ainda como  

estudante de arquitetura, é evidente a busca pela conciliação 

do arranjo espacial e da composição plástica com os elementos 

estruturais, de forma que uns e outros se articulassem 

tão intimamente que quase não seria possível distinguir a 

preponderância de qualquer um deles sobre os demais. É  

exatamente no “quase” da frase anterior que se esconde (e já se 

revelava) o traço racionalista característico do arquiteto que 

prioriza a tectônica como critério de decisão.  No esforço de 

conciliação – ou de negociação – dos elementos constituintes 

da composição, tal como em qualquer negociação, há sempre 

alguma coisa a se ganhar e a se perder em benefício de um acordo. 

Nestes dois exercícios acadêmicos, prevaleceu a racionalidade  

construtiva, que se impôs sobre os demais fatores intervenientes. 

Mesmo que nestes dois projetos tenham sido adotadas técnicas 

construtivas diferentes (o primeiro em paredes autoportantes, 

o segundo em estrutura de concreto armado), em ambos a 

simplificação do desenho do sistema de sustentação, sua 

linearidade e sua repetição ditaram as regras sobre o arranjo 

espacial e sobre o aspecto plástico da edificação. Resta claro, no 

entanto, que tal concessão foi feita com um mínimo de perdas 

para as outras partes envolvidas – a plástica e a funcionalidade – e, 

eventualmente, até algum ganho já que, da regra maior, de caráter 

tectônico, vieram os critérios para a definição das demais.

Uma vez na vida profissional, Jorge Machado Moreira encontrou 

no mestre Le Corbusier, particularmente nos Cinco Pontos da 

Nova Arquitetura – planta livre, fachada livre, pilotis, terraço 

jardim, janelas em fita – um rumo para a estruturação de sua 

gramática arquitetônica. Quando somados às suas convicções 

racionalistas no trato com a tectônica, mais a interpretação 

funcionalista dos programas de necessidade e a preferência pela 

estética neoplástica, tem-se aí formada sua tríade arquitetônica 

particular, que determina um repertório formal e construtivo 

coeso, mantido mais ou menos inalterado ao longo de sua carreira, 

mas que evoluiu gradativamente rumo a uma expressão própria, 

caracterizada pelo comedimento.

O EDIFÍCIO DA FNA – SUA MATRIZ FORMAL

Jorge Machado Moreira, como mencionado acima, estava ao lado 

de Le Corbusier em 1936, quando este desenhou sua versão para 

a sede do Ministério da Educação e Saúde – MES, em terreno 

com frente para a praia de Santa Luzia, no Centro (Fig. 10A).  Não 

apenas viu o resultado do processo de projetação, como 

testemunhou os gestos do mestre, já que partilhou com ele o 

mesmo espaço de trabalho. Diante de seus olhos e, participante 

da empreitada, viu surgir as formas da edificação e compreendeu 

a mecânica daquela operação compositiva. Todo o arcabouço 

teórico convertia-se em matéria, revelando coesão entre o 

abstrato e o concreto. Não é de se estranhar seu reconhecimento 

da importância que esta experiência teve para ele e para seus 

outros cinco colegas do “grupo encarregado de projetar o edifício do 

ministério”, como consta em seu “Depoimento”.
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A FNA foi a oportunidade que Jorge Machado criou para si 

para render a justa homenagem ao mestre.   Não hesitou em 

praticamente replicar neste seu projeto o partido formal do MES 

de Le Corbusier, ou, nos dizeres de Roberto Conduru:

...o edifício da Faculdade Nacional de Arquitetura é 

a adaptação do projeto corbuseano para a sede do 

ministério na avenida Beira-Mar às exigências de 

outro programa. Na volumetria quase idêntica dos 

dois edifícios se percebe a homenagem do discípulo ao 

mestre, concretizando, um quarto de século depois, um 

dos sonhos primeiros do racionalismo nos trópicos.8

O terreno para a FNA tinha semelhanças com o do MES da praia 

de Santa Luzia.  Uma quadra totalmente livre, diante da qual 

não havia obstáculo visual algum e de onde se descortinava uma 

vista magnífica da natureza ao redor, com um horizonte distante.  

Apesar do programa de necessidades ser radicalmente diferente, 

simbolicamente tinha afinidades.  Tal como o MES deveria emanar 

de suas formas a relevância de um edifício público destinado a 

uma das mais importantes repartições da administração federal, a  

FNA deveria deixar clara a relevância da arquitetura na  

construção cultural do país, merecendo, portanto, um tratamento 

de destaque no espaço da universidade à qual pertencia.

Basta comparar a perspectiva do ministério na praia de Santa 

Luzia com a fotografia da maquete da FNA e, não há margem para 

qualquer dúvida de que o primeiro representava a matriz formal do 

8 Roberto Conduru: Razão ao cubo. In Czajkowski, Jorge, org.: Jorge Machado 

Moreira. Centro de Arquitetura e Urbanismo da PCRJ, Rio de Janeiro, 1999.

Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro, Brasil.  Le Corbusier e equipe, 

1936. 

Faculdade Nacional de Arquitetura (maquete).  Rio de Janeiro, Brasil.  Jorge 

Machado Moreira e equipe do ETUB, 1957-61. 
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segundo.  Nestas duas imagens, até o ponto de vista do observador 

se assemelha (Fig. 10A  e 10B).

Em ambos, a implantação é no meio da quadra, o que propicia a 

existência de quatro fachadas externas e evita a formação da 

rua corredor, condenada pelos urbanistas modernos devido à 

dificuldade em ventilar e iluminar os compartimentos, além de 

gerar espaços urbanos confinados e igualmente mal iluminados e  

mal ventilados. Formalmente, os dois projetos são muito 

semelhantes. Sendo ambas edificações públicas, concebidas 

para configurarem como marcos da paisagem, têm como 
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elemento dominante da composição um grande bloco monolítico, 

predominantemente horizontal, que abriga as funções mais 

importantes do programa, posicionado afastado e paralelamente 

à via principal à sua frente. Em ambos os casos, os elementos 

secundários do programa são abrigados em volumes prismáticos 

igualmente simples, articulados ao volume principal sempre 

ortogonalmente, localizando-se o hall de acesso e a circulação 

vertical no cruzamento destes volumes. É nítida a semelhança 

entre os volumes em ambas as composições. Em ambos, a chegada 

ao prédio a partir da rua se dá por uma ampla esplanada, de 

caráter monumental, que permite a visão completa da edificação 

e que leva a um pilotis vazado.  Este, por sua vez, dá acesso ao hall, 

posicionado lateralmente em relação ao eixo da chegada.

O partido em blocos justapostos evidencia a multifuncionalidade 

da composição (Fig. 11).  Na FNA, o bloco principal (bloco A), mais 

alto, era destinado a salas de aula teóricas e práticas, e os demais 

blocos baixos, com dois pavimentos (B, C e D), eram destinados às 

funções complementares – biblioteca no bloco B, administração no 

Edifício Jorge Machado Moreira – isométricas. Projeto FAU, 2010.

Faculdade Nacional de Arquitetura – ateliê, perspectiva. 61. 

11

12

bloco C e laboratórios, oficinas e auditório no bloco D. O projeto 

previa ainda um bloco anexo (bloco E), que se vê na fotografia da 

maquete, onde seria instalado o Museu de Arquitetura Comparada, 

nunca executado.

A visão funcionalista que levou a esta disposição espacial e 

volumétrica se manifestava também no interior e nas fachadas de 

cada bloco. Por exemplo, no bloco A, das salas de aula, todas as 

salas junto à fachada frontal eram destinadas a aulas teóricas, que 

seriam usadas na parte da manhã, quando o sol não incide sobre 

elas; enquanto na fachada oposta, de fundos, foram posicionadas 

as salas de ateliê, a serem utilizadas na parte da tarde.  O número  

de pavimentos corresponde aos 5 anos de formação de arquitetura 

– um pavimento para cada ano do curso, o sexto pavimento de 

salas (8° pavimento) destinado à especialização em urbanismo, 

como previa o currículo elaborado pelo então diretor da Faculdade 

professor Paulo Pires.  Cada ateliê teria oito alunos, havendo o 

mesmo número de pranchetas, armários e gavetas em cada sala, 

todos os móveis planejados especificamente para este fim, sem 

dispensar uma bancada com pia para lavar as canetas de nanquim, 

sistematicamente entupidas, e toda a parafernália usada nas 

maquetes confeccionadas em argila (Fig. 12).

COORDENAÇÃO MODULAR

Enquanto a matriz formal vem do MES de Le Corbusier e o arranjo 

espacial é decorrente de um funcionalismo exacerbado, do ponto 

de vista da tectônica, o projeto manifesta e demonstra todo o 

racionalismo construtivo preconizado pela doutrina moderna, que, 
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naquela época, teve na Bauhaus seus mais expressivos momentos.  

Neste sentido, chama atenção a obsessão pela modulação e 

pela padronização dos elementos construtivos.  Mesmo que, à 

época, ainda fosse incipiente a industrialização dos componentes 

construtivos no Brasil, o projeto adotou de forma absolutamente 

radical conceitos que viabilizam a construção por processos fabris 

padronizados.

O módulo dimensional adotado foi de 1,225m.  Com este módulo, 

seus múltiplos e submúltiplos, foram definidas as dimensões dos 

diversos elementos da composição.  

1 M = 1,225m: lâmpadas fluorescentes, painéis de forro, 

divisórias leves; 

1,2 M = 1,47m esquadrias do bloco D, claraboias do bloco A; 

2 M = 2,45m: intercolúnio nos pavimentos-tipo; 

6 M = 7,35m: intercolúnio nos primeiros pavimentos; 

M/2 = 61,25cm: armários e tacos de piso; 

M/4 = 30,625cm: cerâmicas de piso e de paredes; 

M/8 = 15,3125cm: azulejos.

Todos os elementos construtivos e espaciais do prédio se 

encaixam perfeitamente nesta série numérica, sendo posicionados 

rigorosamente de acordo com uma grelha ortogonal, a começar pela 

estrutura, seguindo-se as paredes de alvenaria, os revestimentos 

das paredes, a pavimentação dos pisos, os circuitos elétricos, as 

prumadas das instalações hidrossanitárias etc.  (O mesmo padrão 

foi seguido nos demais prédios projetados pelo ETUB, como o 

Centro de Tecnologia, o IPPMG e o Hospital de Clínicas.)

A adoção deste módulo de 1,225m seguia a tendência que se 

observava na época, de adotar os padrões industriais norte-

americanos, baseados no sistema de medidas imperial britânico.  

Equivale aproximadamente a 4’ (quatro pés), ou 48” (quarenta e 

oito polegadas).  Anos depois, através de acordo internacional, o 

módulo industrial padrão passou a ser 10cm, associado à escala 

métrica decimal. No entanto, ainda há hoje no Brasil muitos 

componentes da construção civil, como lâmpadas fluorescentes, 

parafusos e divisórias leves, que têm como referência dimensional 

o sistema imperial.

PLANTA LIVRE, FACHADA LIVRE, MA NON TROPPO

Na estrutura e nas fachadas e na articulação entre ambas o 

projeto revela uma interpretação bastante peculiar de dois dos 

cinco pontos da Nova Arquitetura: a planta livre e a fachada 

livre. Evidentemente, isto está relacionado diretamente com 

as estratégias para resolver a planta dos pavimentos, o sistema 

estrutural e, naturalmente, as fachadas.

Na FNA, a solução adotada difere significativamente daquela 

adotada no projeto de Le Corbusier para o MES, a mesma que 

Sede da Viação Férrea do Rio Grande do Sul – plantas e maquete.   

Jorge Machado Moreira e Affonso Eduardo Reidy, 1944. 
13
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foi adotada no projeto finalmente construído para o Ministério e 

que o próprio Jorge Machado Moreira adotou em seus primeiros 

projetos de grande porte, até o final da década de 1940, como no 

Edifício da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, em parceria com 

Affonso Eduardo Reidy (1944) (Fig. 13) ou na sede da Fundação 

Getúlio Vargas (1945).

Nestes projetos mais antigos, o centro dos pilares coincide com o 

cruzamento dos eixos da grelha modular, não sofrem transições 

ao longo de toda a altura da edificação e ensejam a formação 

de um balanço entre eles e as fachadas.  Trata-se da aplicação 

literal do modelo das casas Dom-ino, de Le Corbusier, de 1914 

(Fig. 14). A primeira consequência deste partido é que todo o 

aparato de fechamento externo é completamente independente 

da estrutura e dos elementos de fechamento internos, a fachada 

sendo, por isto, efetivamente livre. Por exemplo, no Ministério, 

na versão que foi efetivamente construída, isto permitiu compor 

a fachada sul, pouco ensolarada, com uma cortina de vidro, 

associada a persianas móveis internas em toda a sua extensão, 

enquanto a fachada norte, bastante ensolarada, foi protegida por 

grandes brise-soleils reguláveis balanceados (Fig. 15- esquerda).  

É interessante notar nestes casos que, ainda que houvesse total 

liberdade para a composição das fachadas, sua geometria replica 

e se submete ao rigor da grelha modular – uma evidência da 

preferência pela ordem racionalista.  A segunda consequência da 

repetição do layout dos pilares em todos os pavimentos é a sua 

óbvia presença, logo, seu protagonismo nos ambientes internos 

(Fig. 15- direita).  Plasticamente, os pilares francamente visíveis no 

meio de pavimentos livres de paredes têm grande expressividade.  

Por outro lado, esta mesma condição restringe e condiciona 

Casa Dom-ino. Le Corbusier, 1914. 

Ministério da Educação e Saúde. Lucio Costa e equipe, 1936-41.  

14
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os arranjos internos, de modo a se evitar “cantinhos inúteis” ou 

“áreas mortas” e circulações pouco legíveis.  Em outras palavras: o 

pavimento desprovido de paredes pode ser chamado de livre, mas a 

presença dos pilares restringe fortemente a liberdade dos arranjos 

da planta. Na FNA, a planta livre e a fachada livre preconizadas 

nos “Cinco Pontos” tiveram outra resposta formal. Coerente com 

a interpretação funcionalista do programa de necessidades, foi 

dada uma resposta construtiva e estética para os dois primeiros 

pavimentos diferente em relação à que foi dada para os demais 

pavimentos do bloco principal (Fig. 16).

Os pavimentos inferiores abrigam os acessos, a biblioteca, os 

gabinetes administrativos, laboratórios e auditório. Os pavimentos 

superiores do bloco principal abrigam as salas de aulas expositivas  

e os ateliês. São programas muito diferentes. Pela lógica 

racionalista, exigiam respostas arquitetônicas diferentes.

Faculdade Nacional de Arquitetura – plantas do térreo e do pavimento-tipo.  

Jorge Machado Moreira e equipe do ETU, 1957-60.
16 Nos dois primeiros pavimentos, replica-se o esquema da casa  

Dom-ino. O centro dos pilares coincide com os nós da grelha 

modular.  Os vãos da estrutura são grandes – 7,35m, equivalente 

a seis módulos de 1,225m, no sentido longitudinal e 7,35m ou  

9,80m, equivalente a seis ou oito módulos, no sentido transversal. 

Os pilares, de dimensões avantajadas, têm forte presença no 

espaço.  De fato, conferem sua identidade. Para dar maior destaque 

aos enormes pilares, eles nunca estão em contato com qualquer 

outro elemento. Paredes, esquadrias e até mesmo os limites 

entre diferentes tipos de pavimentação, mesmo respeitando a 

grelha modular, são sempre posicionados a uma certa distância 

(meio módulo) dos elementos estruturais, evidenciando-se  

a independência de cada um deles. Para caracterizar claramente 

a autonomia e integridade do espaço dos dois primeiros 

pavimentos, as áreas de acesso, como o pilotis e o hall, têm  

pé-direito duplo e o teto é uma superfície lisa, branca e contínua, 

cuja pureza é acentuada pelo ritmo regular da luminárias quadradas 

embutidas.  O teto assim conformado faz uma transição que não 

é apenas estrutural, mas tem também um caráter de transição 

funcional, simbólica e poética. A monumentalidade encontra aí sua 

perfeita tradução. É no espaço dos dois primeiros pavimentos que 

há a única curva do projeto, que enseja gracioso balcão do mezanino, 

formando um impactante espaço de pé-direito duplo, e configura  

o hall de entrada principal.  A expressividade dada pelo grande 

vazio e pelo contraponto que sua forma estabelece com o 

restante da edificação não deixa dúvidas de que o visitante está  

adentrando um edifício singular, efeito espacial extremamente 

eficiente, face ao programa que o prédio abriga.
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Nos pavimentos-tipo, o uso determina uma escala menor, uma 

espacialidade mais condizente com as atividades cotidianas, 

com espaços menores, mais compartimentados, que podem ser 

subdivididos ou ampliados, sem comprometer o conceito geral  

da obra.

A articulação da estrutura com os demais elementos 

arquitetônicos é inteiramente diversa. Todo o protagonismo da 

estrutura observado nos dois primeiros pavimentos se dissolve. 

Os pilares do eixo central são mantidos sem desvios, com o 

mesmo intercolúnio. Mas sua presença é surpreendentemente 

eliminada, uma vez que são envolvidos por painéis de 

madeira e seu volume se incorpora aos armários dos ateliês.  

Diferentemente, nas linhas de pilares próximas às duas fachadas, 

cada vão estrutural de 7,35m (seis módulos de 1,225m) é 

subdividido em três vãos de 2,45m (dois módulos de 1,225m). 

Os pilares mudam de forma e são deslocados para a fachada. 

Configuram-se como placas estreitas, perpendiculares à face 

externa do edifício, tal como ilhargas ou painéis divisórios. 

Cumprem a função de sustentação e compõem visualmente, junto 

com as bordas das lajes, uma grelha vertical regular de beleza 

austera. Em sua profundidade, propiciam uma certa distância  

entre o plano exterior da fachada e as esquadrias, o que propicia 

tanto a proteção contra a incidência do sol dos dois lados do 

bloco, como o surgimento de pequenas varandas embutidas para 

os ateliês voltados para o lado do nascente. Na fachada frontal, 

voltada para o poente, o projeto previa a colocação de brise-soleils 

em todos estes vãos, o que nunca foi feito.

A maneira de dispor as paredes, esquadrias e placas de 

pavimentação é exatamente oposta àquela dos dois pavimentos 

inferiores. Se, na parte baixa, procurou-se desvincular estes 

elementos da estrutura, nos pavimentos superiores, procurou-

se exatamente fazer coincidi-los em seus respectivos eixos, de 

tal forma que as alvenarias se confundissem com os pilares.   

Os espaços das circulações, salas e sanitários são perfeitamente 

compartimentados e identificados conforme suas respectivas 

funções, dados os acabamentos de suas superfícies horizontais 

e verticais, haja vista a paleta de materiais, que segue,  

racionalmente, mais uma vez, os critérios funcionalistas.

TRIBUTO AO NEOPLASTICISMO

Nos detalhes construtivos revela-se a afinidade de Jorge Machado 

Moreira com a linguagem neoplástica em suas manifestações bi e 

tridimensionais.  As referências arquitetônicas são as obras de Mies 

van der Rohe da década de 1920, particularmente o Pavilhão da 

Alemanha para a Feira Internacional de Barcelona (1928) e a casa 

Schröder (1924), de Gerrit Thomas Rietveld, já citados.  Paredes, 

portas, painéis, esquadrias, enfim, tudo e cada um dos elementos é 

tratado independentemente, com sua autonomia própria.

Cada pedaço é como se fosse uma peça avulsa, inteiriça, retangular, 

lisa e homogênea, sem bordas ou arremates.  Isto se vê, por exemplo, 

nas paredes dos longos corredores: de um lado, uma superfície 

regular revestida de peças cerâmicas idênticas, de um extremo ao 

outro do prédio, perfurada em ritmo regular pelos vãos das portas.  

No lado oposto, o mesmo esquema se repete, com a diferença que 
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a parede sobe apenas até a altura da verga das portas, constituindo 

um longo retângulo; acima deste, vem outro retângulo, autônomo, 

composto por uma sucessão de vidros encaixilhados. A planta 

exige que estes painéis arrematem com a parede dos sanitários, 

revestidos em pastilhas: a solução é tratar a parede do sanitário 

como uma placa avulsa, que avança discretamente sobre a face 

da parede do corredor. As paredes e as esquadrias adquirem a 

personalidade de placas, tal como no Pavilhão de Mies, aqui, porém, 

segundo um gesto muito mais comedido (Fig. 17). Na paginação da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – corredor do bloco A, corredor do bloco 

D, fachada interna do bloco D. 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – caixilharia da fachada do hall dos 

elevadores. 
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caixilharia de alumínio, fica evidente a simpatia de Jorge Machado 

Moreira com o abstracionismo geométrico de Mondrian (Fig. 18).

O conjunto é resultado de um processo de adição de peças 

independentes, dispostas articuladamente visando um objetivo 

maior – a unidade da obra como um todo, como destacou Roberto 

Conduru:

“Mais do que nos elementos estruturais e nas articulações 

construtivas, o sentido de montagem inerente ao 

princípio moderno de construção resulta da ênfase dada 

à conjugação dos elementos arquitetônicos, planos e 

volumes.  A forma subsume a técnica – apesar de exigir um 

esforço inusitado dos materiais e elementos estruturais, 

pede sua discrição em nome da visão harmônica e 

didática dos elementos arquitetônicos se conectando 

em planos, destes em volumes e dos volumes entre si.   

O arquiteto manipula elementos arquitetônicos, planos 

e volumes de modo a tornar o princípio de montagem da 

arquitetura contemporânea compatível com o sentido 

de solidez da arquitetura tradicional.”9 

PLANO DIRETOR 2010-11

Esta bela obra, potente e monumental em seu porte e em 

suas proporções, conceitualmente coerente, magnificamente 

construída, admirada como exemplar extraordinário do movimento 

moderno brasileiro, tem sido deixada à própria sorte.  Massacrada 

pelo uso intenso, as más condições saltam aos olhos mesmo do 

observador leigo.  O quadro que se observa instiga à ação.

9 Idem.
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Entre 2010 e 2011 foi feito um levantamento detalhado das 

condições de todos os sistemas prediais, que serviu de base para 

um subsequente “Plano Diretor para a Recuperação, Melhoria, 

Operação e Manutenção Permanente do Edifício Jorge Machado 

Moreira”.10

O trabalho envolveu 10 professores arquitetos e engenheiros de 

várias especialidades, dois arquitetos do quadro de funcionários e 

18 estudantes bolsistas, todos da FAU.  Foram elaboradas centenas 

de pranchas de levantamento e de projeto e diversas planilhas de 

planejamento das obras, além de grande quantidade de fotografias 

e um Caderno-resumo.

Todo o trabalho refletiu o entendimento que a equipe teve da 

excepcionalidade da obra e da necessidade de se preservar suas 

principais características.  Mas também refletiu a compreensão de 

que se trata de uma edificação intensamente utilizada, passível, 

10 Edifício Jorge Machado Moreira - Plano Diretor de Recuperação, Melhorias e 

Manutenção.  Paulo Jardim, coord.  Rio de Janeiro, FAU-UFRJ, 2011.

Edifício Jorge Machado Moreira. Diagramas para arranjos internos nas salas do 

bloco A. Projeto FAU.  Plano Diretor para recuperação, melhorias e manutenção 

permanente do Edifício Jorge Machado Moreira.

19
portanto, de receber modificações e acréscimos, conforme novas 

demandas se apresentem, como é de se esperar.  Neste sentido, 

mais do que definir uma “forma final” ou buscar recuperar a 

“forma original” da edificação, buscou-se definir critérios para a 

execução de qualquer intervenção física futura, de modo que os 

conceitos arquitetônicos fundamentais fossem respeitados e, 

eventualmente, até mais destacados (Fig. 19).

O Plano não se restringiu ao escopo das intervenções físicas, mas 

também foram propostas estratégias para colocá-las em prática.  

Entendeu a equipe envolvida que as obras necessárias, apesar  

de onerosas, não representavam um desafio técnico de difícil 

solução.  Entendeu também que era de fundamental importância 

tratar da questão gerencial da edificação, tendo identificado aí o 

principal fator que levou às atuais condições de degradação do 

imóvel. Mais do que detalhar projetos físicos, era preciso definir 

estratégias de abordagem para superar os problemas detectados. 

Neste sentido, a proposta tinha dois pontos fundamentais.  

O primeiro, o tombamento do prédio; o segundo, a gestão 

compartilhada.

O tombamento representaria, antes de tudo, o reconhecimento 

das inegáveis qualidades do objeto como bem cultural relevante. 

Na prática, traria dois benefícios. Primeiramente, seria um 

instrumento para coibir as inúmeras intervenções espúrias que 

vêm sendo sucessivamente feitas, e que, diga-se de passagem, não 

são exclusividade deste edifício em particular, mas lugar comum 

em todos os imóveis da instituição. Em segundo lugar, seria a 

credencial necessária para se ter acesso a recursos, via renúncia 

fiscal, regulados pela legislação em todas as esferas de governo 
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e, até mesmo a recursos internacionais destinados a obras que 

tenham este status de preservação. Este objetivo foi alcançado 

com o Decreto Municipal de Tombamento n° 42.710, de 29 de 

dezembro de 2016. O tombamento na esfera estadual ainda 

espera ser referendado pelo Governador do Estado, em cuja mesa 

o processo se encontra, uma vez que já foram cumpridos todos os 

trâmites necessários.

O segundo ponto da proposta, ainda relativo à gestão, seria a 

unificação da administração do conjunto edificado e seu entorno,  

de forma similar a um condomínio convencional. Até antes do 

incêndio, vigorou um sistema totalmente fragmentado, em que 

cada unidade acadêmica (FAU, EBA e IPPUR) e administrativa 

(CLA e Reitoria) era responsável pela gerência da parte que ocupa.   

Neste formato, é pouco claro a quem compete cuidar das 

partes comuns, tais como a estrutura, a cobertura, os jardins, os 

estacionamentos e os dispositivos dos diversos sistemas prediais. 

Pelo modelo proposto, haveria um prefeito ou administrador  

geral, um colegiado no qual todas as unidades estariam 

representadas e dois braços técnicos – um sendo responsável 

pela operação cotidiana e por pequenas obras de manutenção e, 

o outro sendo responsável pelos projetos e obras de maior vulto.  

Esta estrutura gerencial seria, a propósito, aplicável a diversos 

imóveis da universidade, principalmente os de maior porte, como  

o Centro de Tecnologia - CT, o Centro de Ciências da Saúde - 

CCS e o Campus da Praia Vermelha - PV e, de fato, vem sendo 

gradualmente implantada.  Estas iniciativas, por recentes que 

são, ainda não mostraram resultados significativos.  No início 

de 2017, foi instituído no Ed JMM um condomínio, que reúne  

periodicamente os dirigentes das unidades acadêmicas e 

administrativas. No entanto, as iniciativas deste coletivo têm 

se restringido apenas ao âmbito das operações cotidianas de 

funcionamento do prédio.

INICIATIVAS EM ANDAMENTO

Neste momento – outubro de 2017 – há três obras em vias de 

serem iniciadas.

A primeira, a recuperação da estrutura e da alvenaria das partes 

atingidas pelo incêndio, no sétimo, oitavo e nono pavimentos.  

Planejada pela Prefeitura Universitária, já foi concluído o 

processo licitatório e corre o prazo para recursos. O escopo 

da obra não incluiu o tratamento das juntas de dilatação nem a 

impermeabilização das lajes de cobertura, o que deverá ser feito 

em etapa posterior.

As outras duas obras estão em fase final de licitação. Uma tem 

como objetivo substituir as colunas de recalque e de descida 

de água, incluindo a reforma da casa de bombas. A outra visa 

recolocar em funcionamento os transformadores existentes na 

subestação localizada no nono pavimento e a substituição dos 

cabos de alimentação das mesmas e os ramais de distribuição de 

eletricidade do bloco A, prevendo-se novos quadros elétricos nos 

armários situados no shaft por trás dos elevadores.

Em janeiro, um Grupo de Trabalho foi nomeado pela Reitoria, 

reunindo professores da FAU e arquitetos e engenheiros do ETU 

e da CPST – Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador. O 
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grupo avançou na definição de algumas obras, como a recuperação 

da canalização preventiva contra incêndio e o remanejamento 

da subestação do subsolo – projetos que não foram concluídos.  

Também iniciou a definição de critérios gerais para o conjunto, 

incluindo o tratamento das esquadrias e dos revestimentos 

internos e externos e o esquema geral das instalações elétricas.  

Lamentavelmente, após alguns meses em funcionamento, o GT foi 

esvaziado, por motivos não explicitados.

Para as fachadas, decidiu-se que estas deveriam ser restauradas à 

sua forma original.  Neste sentido, as esquadrias destruídas pelo 

incêndio devem ser refeitas com aspecto tão próximo quanto 

possível das demais daquela fachada, mesmo que os mecanismos 

de funcionamento sejam diferentes.  Quanto às demais esquadrias 

do prédio, apesar de encontrarem-se bastante deterioradas, 

avaliou-se que sua substituição pode ser evitada, passando apenas 

por serviços de manutenção corretiva e substituição das peças 

danificadas. Para isto, deverá ser contratado o projeto detalhado 

destas intervenções.

As pastilhas das fachadas poderão ser reconstituídas. São de 

três cores diferentes e estão desfalcadas em grandes extensões.  

Devem ser encomendados lotes com as mesmas cores, já que 

o produto continua sendo fabricado. As cerâmicas de cor ocre 

podem ser encomendadas do fabricante original, que continua 

ativo no mercado.

Para o interior, os revestimentos cerâmicos representam um 

problema ainda sem solução. Uma grande quantidade encontra-

se muito suja, principalmente na circulação do oitavo pavimento, 

vizinha à área incendiada. Foram feitos testes de limpeza, 

aplicando-se jato de bicarbonato de sódio em pó, com resultados 

satisfatórios.  Porém, há muitas peças faltantes ou quebradas, que 

precisam ser repostas. O fabricante – Cerâmica São Caetano – 

fechou a porta há anos e não há substituto idêntico. Será necessário 

investigar se há algum fabricante, eventualmente fora do Brasil, 

capaz de produzir peças similares.

Os pisos de madeira e as esquadrias internas, também de madeira, 

podem ser facilmente refeitas. Há uma grande quantidade de 

tacos armazenados, que podem ser utilizados para recompor as 

peças faltantes ou danificadas.  Também é possível fabricar novos, 

ainda que a madeira original – peroba do campo – não seja mais 

disponível.

A área incendiada receberá um tratamento diferenciado. Ali, 

anos atrás, as paredes de alvenaria existentes a cada três vãos 

da fachada, foram removidas, configurando-se um enorme salão,  

onde funcionavam gabinetes da Reitoria. O piso de madeira 

também foi removido, tendo sido substituído por placas vinílicas.  

O incêndio destruiu por completo a pavimentação, os  

revestimentos das paredes e do teto e toda a instalação elétrica 

(Fig. 20). A proposta é manter o espaço contínuo tal como está 

hoje, sem paredes divisórias.  Poderá constituir um grande ateliê 

de projeto para a FAU ou para a EBA. As paredes de alvenaria 

e os elementos estruturais – pilares, vigas e lajes, deverão ser 

mantidos “no osso”, apenas sendo limpos. O piso será em tapete 

vinílico contínuo, de alto tráfego, de cor caramelo. A iluminação 

será em fitas de led, de luz fria, intercalados por pendentes de 

policarbonato, com luz quente. Divisórias móveis serão utilizadas 

eventualmente para insinuar a separação entre ambientes e, na 
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parede junto à circulação, serão instalados painéis de correr para 

giz, quadro branco, tela de projeção ou, simplesmente para prender 

pranchas.  Este tratamento diferenciado representa o registro dos 

recentes trágicos eventos.

Na quase totalidade da edificação, as instalações elétricas 

precisam ser substituídas.  Os cabos e fios são ainda os originais, 

com isolamento de pano e as bitolas são insuficientes para as 

cargas atuais; os quadros estão obsoletos e em péssimo estado 

de conservação. Trata-se essencialmente de substituir os 

componentes, sem alterar a concepção do sistema de distribuição 

pelos pavimentos, feito através de feixes de cinco cabos paralelos 

aparentes (3F+1N+1T) – à época, um sistema inovador, ainda hoje 

admitido pelas normas.

Situação similar é a dos sistemas hidrossanitários, igualmente 

desgastados, que precisam ser substituídos, mantendo-se, porém, 

os esquemas gerais existentes.

O bloco B, da biblioteca, representa um problema localizado, 

porém grande e de difícil solução.  A destruição de todo o interior, 

provocada pelas fartas inundações, requer um estudo específico.   

O painel do colega Carlos Feferman expõe isto de maneira  

bem clara, historiando os fatos e sinalizando possíveis  

encaminhamentos (Fig.21).

Há dois pontos para os quais ainda não se encontraram soluções 

satisfatórias: o condicionamento de ar e os dispositivos de 

prevenção e combate a incêndio e pânico.

Edifício Jorge Machado Moreira. Bloco B, mezzanino.21Edifício Jorge Machado Moreira. Salão e circulação do oitavo 

pavimento. 
20
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Originalmente, o prédio não tinha aparelhos de ar condicionado.  

Isto, porém, passou a ser uma exigência.  Os aparelhos já instalados 

nas fachadas são verdadeiras aberrações. Uma alternativa 

cogitada é o sistema VRF, que concentra os condensadores em 

poucas unidades, que poderiam ser posicionados por trás das 

esquadrias, substituindo-se alguns vidros por telas.  É um tema a 

ser ainda melhor estudado.

Mais grave entre estes dois pontos é a questão do escape 

emergencial e da segurança contra incêndio e pânico. Os 

blocos mais baixos (B, C e D) não são de difícil solução, dada a 

pequena altura e a existência de muitos acessos. A bloco A é 

particularmente de difícil solução.  Ali, há somente uma escada, 

não enclausurada. A configuração arquitetônica impede o 

atendimento rigoroso ao Código Estadual que rege a matéria 

(COSCIP). Será preciso desenvolver soluções alternativas que 

garantam a segurança dos usuários e do patrimônio.  Houve um 

início de discussão do assunto com o CBMERJ, mas ainda não se 

chegou a qualquer consenso.

Em resumo, são estas as questões técnicas de maior relevância.  

Como dito anteriormente, os problemas técnicos não são os mais 

graves.  Sempre há de se encontrar uma solução satisfatória.  Sua 

implementação nem sempre será rápida, devido à crônica falta de 

recursos.  Mesmo assim, com bom planejamento e um horizonte 

temporal alongado, é possível antever um futuro melhor.

O problema maior continua sendo de gestão.

PROBLEMA MAIOR

Os recursos da UFRJ para planejamento e projetos são limitados.  

A principal equipe para isto é a do ETU, que tem que atender a 

todos os próprios da instituição.  Cabe lembrar que a universidade 

é um dos maiores proprietários de imóveis do município, tendo 

instalações em diversas outras localidades do estado e mesmo em 

outras unidades da federação.  Sua atuação neste edifício tem que 

disputar com todas as demais demandas de toda a universidade.  

Mesmo a terceirização de serviços de arquitetura e de engenharia 

requer uma força de trabalho para o preparo dos editais de  

licitação dos mesmos, da qual o Escritório Técnico não dispõe.

A FAU possui um pequeno núcleo de arquitetos e bolsistas 

de graduação – o Projeto FAU – que poderia contribuir 

significativamente neste esforço. Esta equipe acumulou 

conhecimento e experiências importantes nos últimos anos.  No 

entanto, seu quadro de pessoal vem sendo esvaziado, devido a 

aposentadorias e transferências de alguns técnicos, tornando 

praticamente nula sua contribuição.

Resta aí o maior obstáculo a ser superado.  Apesar da FAU ter 

seu quadro formado por uma maioria de arquitetos e alguns 

engenheiros, todo este potencial permanece sem condições 

organizacionais de promover as ações necessárias para salvar 

este patrimônio.

O incêndio ocorrido em 3 de outubro e as inundações desde 

novembro ocorreram em uma das edificações de maior valor 

arquitetônico da Universidade.  Atingiram salas da Reitoria – a 
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parte da instituição que tem como um de seus compromissos 

cuidar de seu próprio patrimônio.

Espera-se que estes tristes episódios sejam o fator motivador para 

implementar as reformas gerenciais e físicas de que tanto carece a 

edificação, atribuindo a ela as necessárias condições de segurança 

e habitabilidade, em conformidade com as demandas e as técnicas 

atuais, fazendo jus a suas inegáveis qualidades arquitetônicas.  

Pode ser a oportunidade para que a Instituição estabeleça uma 

nova forma de gerir seu patrimônio.  São lições que a UFRJ e a 

própria FAU estão a dever.
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PARQUE DO FLAMENGO: PATRIMÔNIO MODERNO, POSSIBILIDADES  

CONTEMPORÂNEAS ATRAVÉS DAS ESTRUTURAS PAISAGÍSTICAS

Vinicius Ferreira Mattos, MSc

RESUMO

O presente trabalho desenvolve um ensaio sobre o processo de preservação do 

patrimônio moderno e dinâmicas paisagísticas através do Parque do Flamengo. 

O objetivo da reflexão de construir argumentos para defender uma mudança 

no processo de tombamento do espaço livre público, a fim de promover sua 

potencialização e a vitalidade social na contemporaneidade, mantendo as premissas 

políticas e projetuais do projeto moderno, bem como preservar o traço original de 

Burle Marx. Este trabalho tem como objetivo então estudar o parque como uma 

paisagem contemporânea, entendendo quais são os elementos originais do projeto 

da década de 1960, quais são as variações posteriores ao projeto que geraram a 

paisagem atual, quais são os problemas paisagísticos gerados pelo abandono e 

quais seriam as transformações necessárias ao parque para potencializar os ideais 

projetuais de espaço público sem descaracterizar os padrões do desenho moderno. 

Por esta razão trabalha-se o conceito de estrutura paisagística, identificando os 

elementos espaciais em camadas articuladas, comparando o projeto original ao 

estado atual da paisagem.  A hipótese defendida pelo estudo é a de que a manutenção, 

o aprofundamento quanto às qualidades paisagísticas e a consolidação quando ao 

ideal projetado destes elementos espaciais seria uma possibilidade mais eficiente 

Vinicius Ferreira Mattos, MSc 

Laboratório de Patrimônio Cultural e Cidade Contemporânea,  

PROURB / UFRJ - Rio de Janeiro 

vinicius.ferreira.mattos@gmail.com

para a preservação do patrimônio moderno paisagístico, se comparados a abordagens 

teóricas similares à analise de estruturas arquitetônicas. O problema da preservação fica 

claro ao longo do debate público quanto a Marina da Gloria, onde os órgãos de patrimônio 

defendiam a conversão do espaço, mesmo que não atendidas as previsão conceituais do 

projeto original, frente a uma pressão política e econômica pela transformação de um 

trecho do parque, que no fim das contas ocorreu também sem considerar as estruturas 

projetadas e as existentes.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho desenvolve um ensaio sobre o processo de 

preservação do patrimônio moderno e dinâmicas paisagísticas 

através do Parque do Flamengo. O objetivo da reflexão de 

construir argumentos para defender uma mudança no processo 

de tombamento do espaço livre público, a fim de promover sua 

potencialização e a vitalidade social na contemporaneidade, 

mantendo as premissas políticas e projetuais do projeto moderno, 

bem como preservar o traço original de Burle Marx. Este 

trabalho tem como objetivo então estudar o parque como uma 

paisagem contemporânea, entendendo quais são os elementos 

originais do projeto da década de 1960, quais são as variações 

posteriores ao projeto que geraram a paisagem atual, quais são 

os problemas paisagísticos gerados pelo abandono e quais seriam 

as transformações necessárias ao parque para potencializar 

os ideais projetuais de espaço público sem descaracterizar os 

padrões do desenho moderno. Por esta razão trabalha-se o 

conceito de estrutura paisagística, identificando os elementos 

espaciais em camadas articuladas, comparando o projeto original 

ao estado atual da paisagem A hipótese defendida pelo estudo é 

a de que a manutenção, o aprofundamento quanto às qualidades 

paisagísticas e a consolidação quando ao ideal projetado destes 

elementos espaciais seria uma possibilidade mais eficiente 

para a preservação do patrimônio moderno paisagístico, se 

comparados a abordagens teóricas similares à análise de 

estruturas arquitetônicas. O problema da preservação fica claro 

ao longo do debate público quanto a Marina da Glória, onde os 

órgãos de patrimônio defendiam a conversão do espaço, mesmo 

que não atendidas as previsões conceituais do projeto original, 

frente a uma pressão política e econômica pela transformação de 

um trecho do parque, que no fim das contas ocorreu também sem 

considerar as estruturas projetadas e as existentes. 

Quanto ao percurso do trabalho, são apresentadas uma imersão 

histórica e uma abordagem projetual empírica, baseada na 

observação da paisagem contemporânea e do projeto paisagístico 

original. Assim apresenta-se um breve quadro teórico sobre o 

problema da preservação patrimonial do espaço público, como 

a teoria da arquitetura da paisagem compreende o conceito de 

espaço público e quais são os dispositivos projetuais necessários 

para uma aproximação contemporânea. Partindo destes 

dispositivos o estudo aborda o processo histórico de transformação 

da paisagem e de consolidação do projeto, analisando relatos da 

época e os documentos apresentados pelos autores no processo 

de tombamento.  Depois o estudo se foca na análise da estrutura 

paisagística, levantando cada um dos elementos em camadas 

e apresentando suas questões espaciais, funcionais, técnicas 

e formais através de uma breve descrição e de diagramas. São 

levantados como camadas o aterro, as vias pedonais e rodoviárias, 

os espaços superfícies, a massa vegetal e os elementos edificados. 

Na quarta etapa são organizadas propostas de transformação da 

paisagem, apresentando suas justificativas espaciais relacionadas 

às estruturas paisagísticas, quais serão seus impactos, positivos e 

negativos sobre a preservação do patrimônio.
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O PATRIMÔNIO E O PAISAGISMO CONTEMPORÂNEO

A dificuldade do debate sobre a preservação de patrimônios 

culturais e arquitetônicos e espaços públicos está na contradição 

existente entre o valor de um determinado momento histórico e a 

necessidade da apropriação humana cultural para a valorização do 

público. Esta cultura e o modo com o que observamos o patrimônio 

estão em constante mudança, assim outra característica que 

ressalta esta dificuldade é que, como argumentada por Carlos 

Nelson1, são estes espaços públicos os locais da contradição e da 

prática política, desde o início da civilização ocidental, espaços 

que se transformam a medida que suas culturas se transformam. 

Entendido o espaço como um espaço público, sua preservação 

deve, a priori, se basear na preservação do bem público como este 

espaço incompleto. 

O paisagista Alex Wall argumenta que a paisagem urbana é 

resultado da relação entre as atividades urbanas e a superfície 

que as suporta.2 Contemporaneamente os espaços urbanos por 

todo o mundo estão expondo esta superfície através de uma série 

de novos arranjos espaciais e sociais, principalmente relacionados 

à escala dos territórios urbanizados, o impacto dos sistemas de 

transportes, os novos modos de apropriação do espaço gerados 

pelos novos meios de comunicação e pela predominância do 

consumo como um elemento social. Segundo Wall, para enfrentar 

e refletir sobre estes espaços em constante transformação, as 

1 SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. “Preservar não é tombar; renovar não é pôr 

tudo abaixo” in Revista Projeto. São Paulo: Projeto, 1986

2 WALL, Alex. “Programming the Urban Surface” in Recovering Landscape. New York: 

Princeton Architectural Press, 1999

categorias tipológicas como praça ou parque perdem o sentido 

e propõe a possibilidade de usar como elementos funcionais 

que agem como dispositivos programáticos como reconstruir 

incorporar, conectar ou intensificar.

Outro a explorar a relevância destes espaços contemporâneos 

para a arquitetura da paisagem é o paisagista James Corner, um 

dos seguidores de Iam McHarg, que apresenta uma produção 

teórica sobre a possibilidade de aplicação do método das 

chamadas paisagísticas ecológicas de McHarg (1960)  para 

analisar e projetar os espaços culturais paisagísticos. Em seu 

texto Terra Fluxos3, Corner argumenta que o protagonismo do 

espaço público na arquitetura da paisagem contemporânea está 

na sua capacidade de responder aos fluxos, intensos ou rarefeitos, 

e na sua capacidade de ser transformar através da resposta dada  

ao fluxo. 

Assim, ao refletir sobre o projeto e o espaço livre resultante de  

um projeto paisagístico na contemporaneidade devemos  

procurar, portanto, estes dispositivos que intensificam a prática 

pública e entender formas de transformar aqueles que a repelem. 

Para isso é necessário entender os espaços como estruturas 

eidéticas e funcionais e analisar o seu impacto sobre a paisagem. 

Entendemos que este seria o papel do projeto paisagístico na 

contemporaneidade. Este é o ponto relevante sobre a possibilidade 

de preservação de um patrimônio cultural paisagístico e a 

necessidade de prever a sua transformação. 

3 CORNER, James. “Terra Fluxus” in Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton 

Architectural Press, 2005
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Pode-se trabalhar através de dois caminhos possíveis: 

· O primeiro é entender a estrutura paisagística existente e 

trabalhar para a sua preservação. Por exemplo, manter a relação 

entre os espaços de mobilidade e os espaços para eventos, ou 

manter os espaços com função ecológica e os relacionados às 

dinâmicas sociais.

· Outro caminho é a manutenção do desenho paisagístico e a 

transformação das estruturas paisagísticas principalmente 

através de transformações programáticas, como transformar vias 

carroçáveis em faixas para transporte coletivos, ou tornar um 

espaço abandonado em um espaço cultivado.

Este então é o objetivo deste trabalho, olhar o Parque do Flamengo 

como um conjunto de estruturas paisagísticas e propor formas 

de adaptá-lo a contemporaneidade preservando o desenho, sua 

relação com a paisagem e a dimensão pública, elementos que o 

tornam relevantes como patrimônio do movimento moderno.

A FORMAÇÃO DO ESPAÇO LIVRE E  

DO PARQUE DO FLAMENGO 

Deve-se entender o Parque do Flamengo como um Projeto 

Moderno a ser preservado e como uma estrutura paisagística 

pública, socialmente apropriada pelas pessoas, de escala 

metropolitana e que, como qualquer espaço público, apresenta 

conflitos. Para isso em primeiro lugar buscou-se compreender 

as razões e atitudes que culminaram do Projeto do Parque do 

Flamengo e os motivos dos seus tombamentos e depois entender 

o parque como uma estrutura Paisagística apresentando suas 

estruturas na contemporaneidade, como foram idealizadas em 

projeto e suas qualidades espaciais que merecem atenção em uma 

reflexão sobre o patrimônio paisagístico. 

No início da carta de solicitação de tombamento do Parque 

Flamengo, Lotta Macedo Soares registra que a proposta de 

urbanização do Aterro do Flamengo teve como critérios a “defesa 

e o enriquecimento da paisagem e a prestação de um serviço 

público para o povo carioca de caráter educacional e recreativo”.4 

Desta forma, a história do Parque apresenta três caminhos: 

Primeiro pelos processos de terraplenagens e dos aterros sobre 

as orlas marítimas do Rio de Janeiro, principalmente do aterro 

da Orla do Flamengo com as terras da demolição do Morro de 

Santo Antônio, observando as premissas projetuais, as questões 

políticas e os interesses envolvidos durante o processo. Depois 

será desenvolvida a narrativa do Projeto do Parque do Flamengo, 

sob a coordenação de Lotta Macedo Soares, projeto paisagístico 

de Roberto Burle Marx, durante a gestão de Carlos Lacerda, 

observando também o processo projetual, as fases de implantação, 

as narrativas políticas e a inauguração. Por fim são analisados os 

processos de tombamento e o desenrolar temporal do parque até 

a contemporaneidade.

O processo de construção de aterro sobre a Baia de Guanabara 

através do desmonte de morros é uma característica marcante do 

processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro, durante 

a primeira metade do século XX. Fez parte de todos os projetos 

4 Processo nº748-T-64, Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro
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urbanísticos para a remodelação da cidade e teve como objetivo 

a renovação da área central da cidade, através da esplanada 

resultante do desmonte, e a criação de uma nova área de expansão 

urbana e imobiliária, na esplanada resultante do aterro. O  

primeiro aterro relevante foi o da zona portuária com o desmonte 

do morro do Senado de 1906, porém, o mais relevante foi o 

desmonte do Morro do Castelo, marco zero da cidade, para aterrar 

o espaço entre o antigo morro e a Ilha de Villegagnon, gerando a 

Espanada do Castelo e o Aeroporto Santos Dummont.

O desmonte do Morro de Santo Antônio também já era planejado 

como uma possibilidade deste o início do século e teve uma 

primeira concepção urbanística na proposta de Alfred Agache 

para a reforma da região central da cidade. Nesta proposta, 

Agache prevê a criação de um aterro sobre a enseada da Glória, 

criando um novo bairro central monumental. Porém só na década 

de 40 é que a ideia de um novo aterro retorna ao pensamento 

dos planejadores urbanos, já influenciados pelo modernismo  

europeu e pelo rodoviarismo americano.

Existem diversos registros dos planos de aterros da Baia com o 

desmonte do Santo Antônio, porém o mais famoso é a proposta 

de 1947 de Affonso Reidy.5 Esta proposta, claramente rodoviária, 

prevê um aterro continuo entre a enseada da Gloria e a praia do 

Flamengo, conectando o Aeroporto Santos Dummont a Enseada 

de Botafogo, já alvo de projetos de renovação. Nesta superfície, 

Reidy propõe duas vias expressas e duas artérias, que ocupariam 

a maior parte do espaço, além de uma nova faixa de areia na Praia 

do Flamengo, uma marina na enseada da Glória e edifícios para 

5 BONDUKI, Nabil. Affonso Eduardo Reidy. São Paulo: BLAU EDITORES, 2000

desenvolvimento imobiliário. O desenho da superfície aterrada de 

Reidy é o mais próximo ao desenho executado no aterro, porém 

segundo o próprio arquiteto relata em suas memórias, não era o 

seu desejo a existência de edifícios para a exploração imobiliária e 

que a pressão dos agentes públicos e privados para a permanência 

destes usos foi o motivo para a sua saída da prefeitura do Distrito 

Federal. O processo de desmonte e aterro se desenrola por toda a 

década de 50, onde espaços livres do plano de Reidy já começam a 

ser desenvolvidos, como o Museu de Arte Moderna, de autoria do 

próprio arquiteto e o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra. 

No início da década de 60, com a eleição de Carlos Lacerda para 

o recém-criado Estado da Guanabara, ocorre um novo rumo ao 

projeto para o Aterro do Flamengo. O Governador convida Lotta 

Macedo Soares para presidir o Grupo de Trabalho do Aterro 

do Flamengo, e propõe a ela idealizar outra concepção para 

aquele espaço que marcaria a sua administração. Lotta convida 

o Paisagista Roberto Burle Marx e Affonso Reidy, pelo seu 

conhecimento da proposta anterior. Segundo o depoimento do 

arquiteto Fernando Tabora6, que trabalhava com Burle Marx, a 

primeira definição do grupo de trabalho foi a proposição de um 

grande espaço público para a superfície, através de três mudanças 

projetuais: a supressão das vias arteriais, aumentando o espaço 

para atividades públicas; diminuição e o controle projetual das 

atividades privadas, principalmente a supressão de qualquer uso 

imobiliário; e a criação de um grande parque público estruturado - 

o Parque do Flamengo. 

6 OLIVEIRA, Ana Rosa. “Entrevista com Fernando Tábora” in Tantas vezes Paisagem 

– Entrevistas. Rio de Janeiro: FAPERJ: 2007
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Percebe-se aqui a contemporaneidade da proposta do parque 

como um antídoto ao pensamento moderno de criação de “tabulas 

rasas” e do rodoviarismo, privilegiando um espaço público, para as 

pessoas e para as práticas culturais. Assim como também relatado 

por Lotta, em sua carta para a Diretoria do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional7: “O Parque do Flamengo ficará protegido da 

ganância que suscita uma área de inestimável valor financeiro, e 

da extrema leviandade dos poderes públicos quando se trata da 

complementação ou permanência de planos.” Então no fim do 

governo Lacerda, com receio de retorno das premissas modernas 

ao espaço já construído, o Governador Lacerda e Lotta Macedo 

Soares dão entrada em um processo de tombamento do Projeto 

do Parque anexando um memorial público na Revista Módulo 

37, uma Planta do Plano de Urbanização e uma lista com os itens 

concebidos. Até a contemporaneidade, o Parque recebeu várias 

intervenções fora do projeto original, principalmente na Marina 

da Glória, não implantada na época de existência do Grupo de 

Trabalho de Lotta, extinto no final do governo Lacerda.

Mesmo não argumentando sobre a necessidade de preservação 

da estrutura paisagística do parque de forma clara, o memorial 

anexado no processo ressalta a necessidade da existência do 

espaço livre público aberto, a possibilidade de abrigar diversas 

funções sociais, a prioridade ao pedestre nos espaços livre e a 

relevância das travessias e a importância do acervo vegetal. Deve-

se então entender as chamadas que formam o parque como projeto 

moderno para se refletir sobre o estado atual do parque e quais são 

os caminhos para uma renovação responsável e contemporânea.

7 Processo nº748-T-64, Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro

ESTRUTURAS PAISAGÍSTICAS EXISTENTE E PROJETADA

Para compreender paisagisticamente o grande espaço livre será 

necessário dividi-lo em camadas paisagísticas e apresentar as 

razões arquitetônicas e as potencialidades de cada uma delas, 

além de comparar seus aspectos no projeto original tombado e 

do espaço real. Para isso foram divididos: 1) a superfície artificial 

resultante do aterro da praia do flamengo e da Enseada da Glória; 

2) o percursos e vias: Passeio da Orla, Avenida Beira-Mar, Via 

Expressa e Acessos Transversais; 3) As superfícies programadas 

dos espaços gregários formados por geometrias amebóides 

e pelos espaços cercados da Av. Beira-Mar; 4) Pelo Conjunto 

Arbóreo ; 5) pelos elementos edificados pontuais e pelos conjuntos 

Arquitetônicos Especiais. 

Aterro do Flamengo. 01

Aterro e Praia: Inicialmente como já dito antes, o Parque do 

Flamengo é a tentativa paisagística de embelezar e humanizar os 

novos espaços superfícies e livres gerados pelo aterro da Praia 

do Flamengo e da Enseada da Glória, com o solo resultante do 
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desmonte do Morro de Santo Antônio e da dragagem do fundo da 

Baia de Guanabara. Estes dois materiais representam os espaços 

gregários do parque ou o Parque propriamente dito e o segundo 

a superfície chamada de Praia do Flamengo. Entre os Dois 

existe uma barreira de contenção do aterro do desmonte que 

contorna toda a orla. Desta forma o próprio Aterro do Flamengo  

representa um elemento estruturador do Parque.

02

03

Percurso de Orla.   

Vias Expressas. 

Passeio da Orla: passeio da orla é o principal espaço paisagístico 

e arquitetônico do Parque e o elemento de divisão entre os 

espaços gregários do parque e os espaços relacionados à Baia de  

Guanabara, a Marina da Enseada da Glória e a praia do Flamengo. 

Grande via de oito metros de largura, no projeto original 

seguia deste a região próxima ao Aeroporto até o Restaurante, 

contornando a Marina e a praia. Durante a execução inicial até a 

inauguração, foi construído o trecho da praia e o trecho da marina 

só foi finalizado com a implantação da mesma na década de 70, 

porém a conexão entre os dois não foi contemplada pelo projeto 

modificado. 

Principalmente o percurso da praia apresenta um intenso uso  

social em todos os dias da semana que representa a maior 

concentração de pessoas do parque, pois o espaço serve para o 

passeio e como via de caminha e de ciclovia; como espaço para 

apropriação para atividades econômicas e sociais; como espaço  

de contemplação da vista da baia de Guanabara e de acesso à praia.

Vias Expressas: As vias expressas da Avenida Infante Dom 

Henrique, seus retornos e trevos também representam uma 

importante estrutura paisagística do parque. Projetados e 

executados como elemento de conexão entre a via expressa da 

Enseada de Botafogo e a Avenida Perimetral, as vias expressas 

atravessam o espaço central do parque, dividindo-se em dois 

conjuntos de espaços: um próximo à Avenida Beira-Mar e ao 

conjunto urbano e outro relacionado à praia e à Baia de Guanabara. 
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As vias expressas, executadas seguindo quase integralmente o  

seu projeto, representam um importante elemento estético do 

parque e tem alguns espaços e formas relevantes, como o trevo 

de acesso ao aeroporto, que segundo Claudia Girão8 representa o 

símbolo do Parque; as alças de retorno com espaços habitáveis e 

ajardinados e as conexões sutis com a Avenida beira-mar. 

Este espaço também apresenta uma inversão pública, pois é 

fechado ao fluxo viário para a livre apropriação das pessoas e 

esporadicamente para eventos esportivos, como corridas de rua, e 

eventos culturais como shows e blocos de carnavais. Esta inversão 

representa um dos elementos não projetados que dão vitalidade 

ao parque na contemporaneidade.

Avenida Beira-Mar e o Conjunto Edificado: A avenida Beira-Mar 

ganha um novo significado com a proposta do Parque, tornando-

se a borda urbana do Parque em relação a Cidade e o percurso 

rodoviário de acesso aos equipamentos e estacionamentos.

Acessos Transversais: Outro elemento linear estrutural do parque 

são os de acesso da cidade ao passeio de orla, entendido aqui como 

transversais ao sentido da praia e do aterro. Originalmente foram 

pensados seis percursos, sendo três projetados passando por 

debaixo da via expressa de passagens de dez metros de largura: 

Morro da Viúva, Rua Trumman e Buarque de Macedo, e três 

passando por cima da via através de passarelas de  6 a 11 metros 

de largura: uma em frente ao Hotel Gloria e outra em frente ao 

8 GIRÃO, Claudia. Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil: o caso da marina – parte 

2. Arquitextos 136.1, Vitruvius, 2011. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/

read/arquitextos/12.136/4048. Acesso em 11 de setembro de 2017.

04 Travessias. 

Outeiro da Glória, formando um sistema de caminhos no canteiro 

central da autopista, elevado topograficamente, além de outra 

em frente ao MAM com uma grande inclinação. Posteriormente 

à inauguração, foram implantadas outras duas passarelas 

desconexas a percursos transversais próximo à Rua Paissandu e ao 

Palácio do Catete. As travessias são estruturalmente importantes 

pois geram relações funcionais e espaciais entre as superfícies do 

aterro e criam um ritmo ao passeio de orla. 

Percurso do Trenzinho ou Ciclovia: Outra via longitudinal ao 

Parque é o percurso inicialmente projetado para o trenzinho 

que iria facilitar a mobilidade ao longo de sua grande extensão. 

Com o traçado também bastante próximo ao do projeto original o 

percurso tem dois retornos, um próximo ao MAM e outro entre o 

Restaurante Rio e o Monumento à Estácio de Sá. Na região próxima 

à Marina da Glória, por consequência das obras de expansão das 

áreas fechadas da Marina, o percurso sofreu uma modificação, 

porém o traçado original já se apresenta aberto ao fluxo público.
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05 Trenzinho ou Ciclovia. 

06 Amebas.

Atualmente este percurso é chamado de ciclovia do parque e  

é utilizado tanto para a prática de caminhadas e corridas quanto 

para a mobilidade cicloviária e a utilização de outros equipamentos 

não motorizados, como “skates”, patins ou triciclos.

Amebas Habitáveis Contínuas: Como anteriormente já  

comentado a via expressa divide a superfície do parque em 

dois grandes sistemas: Um formado por espaços fechados 

independentes e próximos à cidade e outro formado por espaços 

contínuos próximos a orla. Este último conjunto é o elemento 

projetual existente no parque mais característico do desenho de 

Burle Max. Formado pela relação compositiva entre superfícies 

planas de saibro e superfícies com relevos que conformam 

barreiras de gramados, tem seus limites construídos pelas  

amebas geométricas típicas do paisagista que formam ao longo 

da faixa de orla um sistema de espaços livres. Outro elemento 

arquitetônico destes espaços são os bancos lineares construídos 

nas bordas dos espaços habitáveis e nos centros das amebas.

No projeto original, as amebas recebem no seu centro as  

atividades programáticas e as edificações, como o coreto 

modernista, o tanque de batalha naval, o anfiteatro e as quadras 

poliesportivas. Após a inauguração esta regra compositiva foi 

seguida na implantação de equipamentos como as pistas de skate 

e as quadras de tênis e ignoradas em outros momentos, como, 

por exemplo, na implantação dos quiosques. Atualmente, a maior 

parte das amebas se encontram abandonadas e subutilizadas. 

Espaços Cercados próximos a Cidade: A outra superfície é  

contigua a Avenida beira-mar e é organizada em espaços 

funcionalmente bem definidos e com acessos independentes. 

Fazem parte desta superfície: os Parques Infantis Cercados (Morro 

da Viúva e Correa Dutra), os estacionamentos, os Campos de 

Futebol (ou originalmente dos Campos de Peladas). Estes espaços 

formalmente apresentam aspectos específicos: 

· os parques infantis apresentam também a relação entre superfície 

dos espaços amebóides, são fechados por muros compostos pela 
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cantaria da antiga avenida beira-mar e apresentam acesso através 

de pórticos. Além disso os parques têm diversos brinquedos e 

originalmente teriam edificações de apoio, que hoje são o museu 

Carmem Miranda e o Pavilhão Japonês.

· Os Estacionamentos são formados pelos espaços das vagas e por 

uma malha arbórea distribuída a cada duas vagas.

· E os Campos de Peladas estão concentrados em uma única área e 

apresentam arquibancadas e bancos entre eles. 

· Todos estes espaços apresentam quiosques posteriormente 

implantados, que não necessariamente se relacionam com a 

proposta funcional dos espaços.

Massas Vegetais: As massas vegetais representam a estrutura 

de ornamento do Parque e apresentam soluções inovadoras 

de Roberto Burle Marx. Compostas uma grande quantidade de 

07 Espaços Cercados. Branco: Playgrounds, Verde: Campos de Peladas, Azul 

Estacionamentos.

espécies vegetais tropicais, sua configuração apresenta uma 

disposição livre, não relacionada à superfície e em conjuntos 

similares. Constituindo assim uma camada independente da 

estrutura paisagística e que é um elemento chave para os 

enquadramentos cênicos. 

Elementos Arquitetônicos e Grandes Equipamentos: O parque 

apresenta um grande acervo de arquitetura do Movimento 

Moderno, em especial de autoria de Affonso Eduardo Reidy, 

como o Teatro de Marionetes, o Coreto Modernista e o Pavilhão  

Japonês, e que geralmente estão associados a algum espaço 

específico, ameba ou cercado. Existem, porém, desde o projeto 

original e até antes da proposta do Parque de Lotta Soares e Burle 

Marx, cinco conjuntos de equipamentos arquitetônicos nodais 

na estrutura paisagística: os clubes, o Museu de Arte Moderna, o 

Monumento aos Mortos da Segunda Guerra, a Marina da Glória e o 

Restaurante Rio. Não vale aqui apresentar todas as características 

históricas e arquitetônicas de cada conjunto, mas sim apresentar 

as questões relevantes destes para a estrutura do Parque.

· Os clubes estão organizados onde originalmente seria a sede 

administrativa do parque. São massas edificadas resultantes da 

construção sobre parcelas bem definidas e, atualmente, apresenta 

um alto grau de depreciação.

· O Museu de Arte do Rio tem seus jardins projetados por Burle 

Marx antes do projeto do Parque do Flamengo. Composto por uma 

justaposição de vegetações e superfícies minerais e aquáticas, 

organizadas em harmonia ao conjunto edificado, tem sua malha 

contigua a malha do edifício. Na proposta do parque, Burle Marx 
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apenas adéqua seus limites aos referencias de composição do 

espaço livre, gerando uma transição imperceptível.  O espaço do 

Monumento aos Mortos da Segunda Guerra e o Clube Rio seguem 

as mesmas Diretrizes do MAM em termos da transição entre os 

jardins e espaços livres próprios do conjunto e o espaço do parque.

· A Marina da Gloria atualmente apresenta uma quebra nas  

estruturas anteriormente apresentadas, e ao longo de 

sua implantação e funcionamento apresentou  problemas 

compositivos, mesmo se tratando de um espaço público concedido. 

Originalmente seria uma marina que seguiria toda a extensão 

da enseada da glória, apenas com vagas “molhadas”, com uma 

pequena sede próxima ao espaço inicialmente pensado para o 

horto do Parque. Além da quebra da composição os espaços livres 

atualmente da marina não apresentam um projeto claro e inclusive 

tem problemas de execução.

08 Equipamentos Arquitetônicos. Contornos: Restaurante Rio, Marina da Glória, 

Monumento as Mortos da Segunda Guerra,  MAM e Clubes. Pontos: Pavilhão 

do Parque Infantil, Monumento a Estácio de Sá, Teatro de Fantoches, Pavilhão 

Japonês, Coreto Modernista, Teatro. 

PROPOSTAS PARA O PARQUE NA CONTEMPORANEIDADE 

PRESERVANDO A ESTRUTURA PAISAGÍSTICA

A ausência de uma proposta de preservação que de relevância 

a manutenção e a consolidação dos elementos paisagísticos 

estruturantes em relação a questões funcionais e cênicas é o 

principal impasse na manutenção da coerência do projeto original 

e na possibilidade pública de uma adequação dos espaços livres  

às dinâmicas contemporâneas. A preservação paisagística do 

Parque do Flamengo deve passar pelo debate político e social  

sobre a sobreposição das novas formas de ocupação e  

apropriação do espaço público, as referências estéticas modernas 

e contemporâneas, os equilíbrios ecológicos necessários e 

a conservação das estruturas arquitetônicas e paisagísticas 

propostas pelos arquitetos e paisagistas modernos descritas 

anteriormente. Deve-se então desvincular a ideia de projeto da 

ideia de proposta, devendo-se preservar a proposta de um espaço 

público de referência e central para a cidade idealizado por Lotta 

Macerdo Soares e, detrimento da manutenção dos espaços e 

usos projetados na origem do Parque mesmo que esvaziados  

de significados.

Assim, para gerar uma reflexão sobre a questão, são apresentadas 

algumas possibilidades de intervenções no espaço do Parque 

para potencializar a ideia de espaço público, partindo de 

alguma premissa da proposta original ou de alguma questão 

contemporânea relevante e que deve gerar como resultado 

projetual uma transformação em alguma característica espacial 

e formal inicialmente pensada, ou intensificando a estrutura 

paisagística ou transformando-a com a preservação do  

desenho original.
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Conexões pedonais e cicloviárias com as estações de metrô: No 

artigo da revista ... anexado no pedido de tombamento, partindo 

da suposição de um continuo adensamento dos respectivos 

bairros, Lotta argumenta sobre a necessidade futura de novas 

conexões do tecido urbano com o parque. Esta demanda poderia 

contemporaneamente se relacionar melhor com a idéia de 

transformar socialmente o parque em um espaço metropolitano, 

melhorando e tornando mais confortável seus percursos de 

acesso. Isso poderia ser desenvolvido através de propostas 

projetuais de melhorias nos caminhos entre as Estações de Metrô 

(Cinelândia, Gloria, Catete e Flamengo) e o Passeio da Orla. 

No espaço interno do tecido urbano esta demanda poderia ser 

descrita através: 1) de melhorias nas calçadas, inclusive com 

propostas de padronização de piso, arborização quando necessário, 

piso tátil, entre outras; 2) diminuição do impacto rodoviário 

através da supressão de estacionamentos, do estreitamento das 

faixas de rolamento (aumentando as calçadas), com travessias de 

pedestres em nível e com outros dispositivos para a diminuição 

09

10

Travessias conectadas ao Metrô. 

Prolongamento da Orla. 

da velocidade; 3) e a proposição de ciclovias ou ciclo faixas com 

sinalização, bicicletários e bicicletas de aluguel bem distribuídas. 

No espaço do Parque podem ser desenvolvidas propostas de 

adaptação, reformulação, adição de percursos transversais e 

de travessias às autopistas para continuar as padronizações dos 

percursos pedonais, para a implantação da ciclovia e para também 

tornar o espaço do parque mais acessível.

Este conjunto de medidas além de melhorar o acesso ao parque, 

tornariam partes do tecido urbano, principalmente os logradouros 

alvos de intervenções em continuação do Parque, mesclando o 

Tecido e o Espaço Livre Público.

Continuidade da Qualidade do Percurso de Orla para a Enseada 

de Botafogo e para a Orla Conde: Outra proposta importante no 

que diz respeito ao acesso e a contiguidade do espaço livre com os 

demais espaços da cidade é melhorara dos percursos de conexão 

do Parque com os espaços livres de orla: ao sul a orla e a praia 
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da Enseada de Botafogo e ao norte o percurso contiguo à parcela 

do Aeroporto Santos Dumont até Museu Nacional e o Albamar, 

no início da Orla Conde. Como cada uma das conexões apresenta 

aspectos paisagísticos singulares, é melhor expor as agendas 

projetuais separadamente.

Atualmente já existe uma conexão entre a enseada de botafogo e 

Parque através de uma ciclovia projetada da cumeeira da contenção 

que separa a Baía de Guanabara e as autopistas. Este espaço já é 

cotidianamente bastante utilizado pelas pessoas, porém apresenta 

três problemas ao percurso: o sub-dimensionamento do espaço 

para o percurso compartilhado entre pessoas e bicicletas que, além 

de ter que ser alargado, poderia ser segregado ou não; a falta de 

sombreamento e arborização, principalmente no trecho próximo 

ao passeio da Praia de Botafogo; e o desconforto psicológico 

causado pela proximidade com as vias expressas.

Já o percurso ao norte é inexistente atualmente. Assim como o 

percurso ao sul, poderia ser uma conexão potencial entre os dois 

espaços públicos, sendo um indutor de atividades e utilização 

conjunta dos dois parques pelas pessoas. O percurso cicloviário 

e pedonal do parque acaba próximo ao aeroporto Santos  

Dummont. Seria necessário pensar um percurso que atravessasse 

o pátio de acesso ao Aeroporto, o que poderia acontecer dentro 

da Praça Salgado Filho e a calçada entre a Via Expressa e o muro 

do aeroporto até a região do Albamar, através da supressão de 

faixas carroçáveis para o alargamento do passeio e a implantação 

de uma ciclovia.

Estas duas propostas de conexão longitudinais, além das melhorias 

nas conexões transversais, devem ser pensadas em um único 

projeto de passeios e ciclovias, contemplando uma padronização 

dos elementos construtivos, da sinalização e dos mobiliários, 

principalmente nos bicicletários, como já expostos anteriormente. 

Vale lembrar aqui que esta não era uma questão existente na 

época do projeto e da execução do Parque e que o que hoje existe 

são adaptações pontuais e sem uma reflexão em relação à unidade 

do projeto paisagístico.

11 Linhas de VLT. 

Sistema de Veículo leve sobre Trilhos: Outra proposta para a 

conexão do parque com a cidade é a possibilidade de uma linha 

de VLT ligando o Aeroporto Santos Dummont até o Metrô de 

Botafogo ou até a Praia de Copacabana através do eixo da Avenida 

Infante Dom Henrique, a Via Expressa do Parque. Este seria uma 

resposta contemporânea a outro elemento da proposta original 

tombada e justificada, não continuada: a necessidade de um 

veículo motorizado para a conexão do parque de grande extensão, 

no momento do projeto um comboio impulsionado por um motor 

a combustão. 
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A adequação das vias ao transporte ferroviário não seria 

uma questão impactante na paisagem e no projeto original, 

porém o problema estaria nas propostas das estações e dos  

seus respectivos acessos aos percurso do parque. Para uma  

acessibilidade eficiente seriam necessárias quatro estações, que 

poderiam estar localizadas próximas às passagens abaixo das 

autopistas, utilizando os espaços dos postos de abastecimentos 

e dos estacionamentos  ou também juntas as novas passagens 

transversais necessárias. As estações podem ser coberturas 

simples com bilheteria e controle de acesso e os elementos 

necessários para a acessibilidade horizontais e principalmente 

verticais (escadas, rampas e elevadores) podem ser leves e 

discretos, propostas principalmente em estrutura de aço. 

Esta nova linha, articulada ao sistema de metrô e a melhoria dos 

acessos, pode ser a base propositiva para um plano de mobilidade 

regional, contemplando também mudanças nas rotas das linhas 

de ônibus, articulação com ciclovias e propostas de melhorias 

nas paradas de ônibus com uma proposta estética similar a das  

estações de VLT. Estes projetos e planos melhorariam a 

acessibilidade universal e a possibilidade de vivência e de 

experiência no espaço público e o seu projeto pode ser alvo de um 

debate público e político importante para a cidade.

Parque do Flamengo como um Jardim Botânico Aberto: No que 

diz respeito aos elementos vegetados do parque e aos potenciais 

paisagísticos da vegetação do espaço livre existente, podemos 

analisar o estado atual de conservação e pensar em propostas 

vindas de questões contemporâneas da arquitetura da paisagem. 

Durante a execução do parque, segundo depoimentos dos 

arquitetos e técnicos envolvidos no projeto9, Roberto Burle Marx 

justificada suas escolhas quanto à vegetação nas possibilidades e 

potenciais educativos do espaço público. Assim pode-se pensar 

no parque como uma grande coleção botânica a ser desenvolvida. 

Se observamos o próprio acervo de espécies vegetais existentes 

no parque já podemos defini-lo com um jardim botânico, porém 

para consolidar esta nova dimensão paisagista, é necessário um 

conjunto de ações secundárias: 

· Em primeiro lugar deve-se pensar na camada de forração, 

principalmente nos espaços densamente sombreados, onde a 

grama não de desenvolve, ou também nos espaços originalmente 

projetados para serem espaços habitados e que por questões 

topográficas, como acúmulo de água, ecológicas, pelo  

adensamento de vegetação ou funcionais, por estarem fora dos 

sistemas de espaços público mais utilizados, são abandonados 

ao ponto de se tornarem áreas vegetadas com o crescimento de 

gramas e de musgos. Pode-se pensar, nestes espaços, em acervos 

de forrações, herbáceas e arbustos em conjuntos, adaptados dos 

contornos compositivos aos desenhos originais de Burle Marx.

· Outra questão importante é a necessidade de elementos de 

comunicação visual para apresentar informações técnicas sobre 

as espécies aos usuários e a possibilidade de pensar circuitos 

expositivos como, por exemplo, através do acervo de palmeiras ou 

de vegetações nativas.

· E a necessidade de pensar um espaço para um horto dentro do 

parque e de uma escola de botânica associada a alguma instituição. 

9 OLIVEIRA, Ana Rosa. “Entrevista com Fernando Tábora” in Tantas vezes Paisagem – 

Entrevistas. Rio de Janeiro: FAPERJ: 2007
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O espaço original do horto foi ocupado pelo estacionamento da 

Marina da Gloria e hoje se encontra abandonado e coberto por 

uma camada de asfalto.

Diferentes Espaços Comerciais e Noturnos: Um debate relevante 

nos espaços públicos contemporâneos é a oferta e distribuição 

de espaços e atividades que geram economia e as forma de 

gerenciamento e controle destes espaços e da adequação de 

suas atividades ao seu objetivo social. O parque do Flamengo 

apresenta diversas chamadas de estabelecimentos comerciais, 

desde os existentes nos grandes edifícios (MAM, Marina da Gloria 

e o Restaurante Rio), nos pequenos quiosques concedidos pela 

prefeitura e implantados em espaços inadequados se observado o 

projeto original (como dentro de canteiros por exemplo), barracas 

padronizadas na praia e os vendedores ambulantes legalmente 

habilitados ou não. Entendemos, no entanto, que estes espaços 

não estão articulados em uma estratégia para gerar vitalidade, o 

que pode ser importante principalmente para gerar vida noturna 

no parque. Entendendo a existência de espaços abandonados, 

pode-se refletir sobre as novas possibilidades para o parque que 

também podem incluir atividades comerciais, desde que através de 

um sistema de concessão e com espaços construídos padronizados 

e modulados. 

Algumas estratégias podem ser pensadas para o Plano de atividades 

comerciais: Deve-se priorizar os percursos estruturais do Parque, 

principalmente nas passagens sob as autopistas, gerando um polo 

de atração associado as estações de VLT. Pode-se trabalhar com a 

seguinte hierarquia: o passeio da orla, os caminhos transversais, 

o percurso da ciclovia e os espaços habitáveis, abandonados 

ou não; Nos espaços habitáveis, deve pensar na implantação 

dos elementos comerciais sempre a respeitar a composição 

paisagística do espaço; Deve-se pensar em uma distância entre as 

atividades comerciais de no máximo 150 metros; deve-se pensar 

nos elementos construídos dos espaços comerciais padronizados, 

em estruturas moduladas, e desmontáveis para serem adaptadas 

às demandas futuras; E as atividades ambulantes também devem 

fazer parte do plano, entendendo os lugares chaves para gerar 

vitalidade e movimento.

A gestão do espaço comercial deve ser pública e os comerciantes 

devem ter uma concessão através da locação dos espaços, 

cuja receita deve ser utilizada para a manutenção e para o 

desenvolvimento de adaptações do espaço.

Novos usos, principalmente para as edificações e espaços 

modernos:  O projeto original do Parque do Flamengo contemplava 

uma série de edifícios e espaços externos para atividades 

programáticas específicas obsoletas. Mesmo que haja um 

engajamento por parte de organizações comunitárias de defesa  

do Parque para a ocupação destes espaços, seus usos podem ser 

lidos mais como uma atitude política e uma reivindicação do que 

uma ocupação cotidiana e pública. É necessário então um debate 

público sobre estes edifícios, que para além da relevância da  

autoria, que pense junto da sociedade em atividades 

contemporâneas para estes espaços. Apontamos três exemplos a 

serem explorados: O teatro de Marionetes, o Coreto e o Tanque 

de Batalha Naval. 

Projeto de Affonso Reidy, o Teatro de Marionetes é uma edificação 

composta por uma cobertura, um espaço fechado ao fundo que seria 
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utilizado com palco e bancos de concreto fixos. Arquitetonicamente 

este objeto não apresenta grandes questões e uma relevância 

estética, mas a sua localização no parque bem com a qualidade 

espacial que constitui com uma alameda larga perpendicular ao 

um dos acessos transversais, garante a possibilidade de uso deste 

espaço com apoio a eventos esporádicos, como festas juninas, o 

que já acontece anualmente. Porém, nos outros dias do ano este 

espaço é subutilizado. Debater possibilidades de apropriação 

destes espaços com propostas de fechamentos ou retirada de 

elementos do projeto original poderia ser desenvolvidas dentro 

de um debate geral e de possibilidades sociais maiores. A questão 

aqui é pensar a relevância contemporânea destes espaços e seu 

potencial mediando o interesse e dos desejos da sociedade às 

razões de preservação da história dos órgãos de preservação.

Rio Carioca e Praia do Flamengo: Acesso a Água Balneável:  

A questão da água como elemento paisagístico tem uma relevância 

estrutural em um parque de orla, principalmente em uma cidade 

reconhecida pela orla marítima e pela paisagem hídrica como 

12 Rio Carioca Artificial. 

o Rio de Janeiro. O parque do Flamengo, como já apresentado, 

ocupando um espaço aterrado da Baía de Guanabara de 100 

metros de espessura e com uma altura em relação ao nível do mar 

de quatro metros em média. 

O Rio Carioca existente dentro do parque é uma canalização de 

extensão do canal de drenagem que recebe as águas do Antigo 

Rio Carioca para além do aterro. Esta característica torna este 

elemento hídrico um exemplar da paisagem artificializada. O 

projeto original do parque não contemplava nenhuma relação 

paisagística com este corpo hídrico, sendo então a sua exposição 

no espaço do parque já uma alteração do projeto original. 

Este elemento apresenta um potencial para uma proposta 

de intervenção paisagística dentro do parque, assim como já 

apresentada por diversos arquitetos paisagísticas. Uma questão 

para o debate público de um corpo hídrico interno ao parque é 

a possibilidade de balneabilidade através de piscinas públicas.  

As águas do corpo hídrico encontram-se poluídas existindo dentro 

do parque uma estação de tratamento que aparentemente não 

funciona adequadamente além de ser esteticamente desarmônica 

com o espaço público. Duas propostas importantes seriam a 

reforma desta estação com uma proposta mais simples e mimética 

aos elementos topográficos (ser subterrânea poderia ser uma 

opção) e a possibilidade de utilizar um espaço abandonado 

próximo à estação como uma piscina pública, o que demandaria 

um complexo projeto paisagístico.

Outro elemento hídrico relevante para o parque é a própria Baía 

de Guanabara, estendida pela Marina da Glória e pela Praia do 

Flamengo.  Quanto a Marina, a disputa política entre os órgãos 
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de patrimônio e os poderes executivos parece ter sido vencida 

pela iniciativa privada, através da construção de um centro de 

convenções de grandes proporções. É necessária uma proposta 

de adequação dos espaços livres a este novo elemento do Parque, 

resolvendo problemas de acesso e de resíduos paisagísticos não 

compatíveis ao parque. Quanto à praia pode pensar em novas 

formas de ocupação e programação do espaço de areia para além 

e respeitando o que já existe hoje. A praia do Flamengo é o espaço 

mais utilizado e vivo do Parque. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através das linhas deste ensaio procuramos apresentar uma 

narrativa que estrutura uma questão: Como preservar um 

patrimônio vivo sem deixá-lo morrer? A preservação de um 

espaço público requer estratégias diferentes de que diz respeito 

a uma edificação ou a um conjunto edificado. O espaço público  

é dinâmico, pois representa um reflexo da cultura e das 

ações da sociedade. Sua conservação não requer técnicas de  

restauro e coerências estéticas, mas uma estratégia que 

possibilite a transformação sem alterar a estrutura paisagística 

que o fundamenta. Entender a estrutura e compreender a sua 

capacidade de renovação é o papel daqueles que desejam lutar 

para a sua preservação. O Risco do espaço público moderno está na  

ausência de conhecimento da estrutura paisagística frente as 

pressões por transformações culturais.

Para que as questões apresentadas se tornem um diálogo entre 

o ideal moderno do parque e as demandas contemporâneas é 

necessário também pensar em uma nova forma de debate que 

aproxime a sociedade civil e apresente projetos arquitetônicos, 

urbanísticos e paisagísticos como ferramenta retórica. Por exemplo 

pode-se pensar uma organização institucional com diversos 

desenhos possíveis, entre representantes e desenvolvedores dos 

órgãos de Estado, membros das Universidades, e membros da 

sociedade civil. Mas do que a gestão pública, responsabilidade 

do Estado, esta instituição deveria apresentar as propostas de 

transformação social constantes do espaço e instituir através 

de concursos, palestras, conferencias, e debates a céu aberto o 

debate público e político possível. Desta forma, pode-se perceber 

a necessidade de um debate público à cerca do modelo de 

preservação que a sociedade deseja para o Parque do Flamengo.
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RISCOS E APRENDIZADOS DO MODERNO UNIVERSITÁRIO

O primeiro bloco de atividades do IV Seminário DOCOMOMO-

Rio 2017 foi o workshop gratuito dedicado ao tema do patrimônio 

institucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse 

workshop, realizado entre os dias 24 e 27 de outubro e cujo foco 

foi a realização de uma oficina de projetos, teve como objetivo 

contribuir para o desenvolvimento de propostas de intervenções de 

requalificação de dois notáveis exemplares modernos localizados na 

Cidade Universitária: o Instituto de Puericultura Martagão Gesteira 

(IPPMG) e a Antiga Sede da Faculdade Nacional de Arquitetura, atual 

Edifício Jorge Machado Moreira (JMM). Estas edificações apresentam 

demandas de atualização da infraestrutura e de conforto ambiental 

e carecem de parâmetros de ocupação claros e compatíveis com sua 

significação cultural. Buscamos, assim, senão responder, colocar 

em pauta a discussão sobre o aprendizado aportado pelos riscos 

do moderno institucional no Rio de Janeiro e as possibilidades de 

conservação e gestão sustentável deste patrimônio.

Para subsidiar esta oficina promoveram-se visitas às edificações e 

palestras com especialistas e pesquisadores do patrimônio cultural 

e do movimento moderno. Os integrantes do workshop tiveram a 

oportunidade conhecer um pouco mais sobre os debates temáticos e 

as estratégias de conservação arquitetônica do patrimônio moderno 

praticadas nos órgãos de tutela municipal e estadual. 

WORKSHOP

A metodologia adotada conduziu à organização dos participantes em 

dois grupos, sendo um  para cada edificação, e o desenvolvimento 

coletivo de análises e propostas orientadas por etapas metodológicas: 

análise da inserção da Cidade Universitária na dinâmica urbana/

metropolitana do Rio de Janeiro; levantamento de campo e do 

01 Oficina de projetos. 

02 Estudos desenvolvidos na Oficina de projetos. 
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conhecimento crítico e coletivo construído nas oficinas; análises dos 

espaços, usos e fluxos; dos aspectos, da linguagem e dos elementos 

arquitetônicos e paisagísticos do ponto de vista axiológico, da 

integridade e dos potenciais de requalificação dos bens analisados. 

Estas propostas foram orientadas por diretrizes gerais e projetuais, 

como: incentivo ao diálogo sobre memória, história e práticas 

sócio espaciais entre essas edificações, a Cidade Universitária e a  

metrópole fluminense; a ressignificação contemporânea do 

patrimônio universitário filiado ao movimento moderno e os 

princípios gerais de sustentabilidade patrimonial.

O intenso e rico debate que acompanhou todo o desenvolvimento 

do workshop foi apresentado ao público no último dia do Seminário.  

Embora o tempo tenha sido curto (30hs de atividades) para o 

desenvolvimento de propostas, os grupos de trabalho estruturaram 

propostas coerentes que arriscam novas possibilidades para 

requalificação destas edificações. 

A CIDADE UNIVERSITÁRIA

A Cidade Universitária da UFRJ começou a tomar forma em 1945 

com a definição do local para sua instalação: um terreno insular na 

Baia de Guanabara a ser conformado pela reunião de nove ilhas.  O 

Plano da Cidade Universitária, premiado na Exposição de Bruxelas, 

em 1958, e seus primeiros edifícios foram concebidos pelo arquiteto 

Jorge Machado Moreira (1904-1992) e equipe do Escritório Técnico 

da Universidade do Brasil (ETUB). Os primeiros edifícios a serem 

inaugurados foram o IPPMG, em 1951, e, dez anos depois, o JMM. 

Localizados em setores opostos do campus, com programas e 

escalas distintos, esses edifícios reúnem os princípios do movimento 

moderno, tendo sido premiados na Bienal de Arquitetura de São 

Paulo (1953 e 1957). Eles testemunham, desde então, os desafios 

enfrentados para implantação da Cidade Universitária e colocam em 

risco este valioso patrimônio. 

O IPPMG

O Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira é um 

complexo hospitalar projetado para abrigar atividades de assistência 

materno-infantil. O IPPMG se notabiliza tanto pelo ambiente 

construído como por seu paisagismo projetado por Roberto Burle 

Marx. Desde 2009 seus jardins integram o conjunto de as obras deste 

paisagista de renome internacional salvaguardados pelo município 

desde 2009. Em 2011, foi incluído pelo DOCOMOMO-Brasil entre 

os edifícios da saúde no inventário solicitado pelo DOCOMOMO 

Internacional com vistas ao reconhecimento enquanto patrimônio 

moderno mundial. 

Já a algum tempo o Instituto enfrenta riscos relacionados à passagem 

do tempo, ao uso, à ocupação e à conservação e à proximidade com 

o Hospital Universitário. Entre os principais problemas destacamos: 

as descaracterizações; a perda de áreas significativas dos jardins; e o 

gradeamento do edifício. As descaracterizações decorrem, sobretudo, 

das diversas intervenções realizadas para atender à crescente 

demanda de público e de atualização das instalações hospitalares. 

Muitas são ainda reversíveis. Elas estão presentes tanto na ocupação 

de pátios por instalações provisórias, que se tornam permanentes, 

como nas alterações internas resultantes de re-apropriações de 
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espaços originais. Elas desconsideram, muitas vezes, as características 

intrínsecas dos elementos arquitetônicos que integram a essência do 

bem cultural e culminam na perda da sua autenticidade. A diminuição 

da área de jardins, por sua vez, provém da implantação das vias 

expressas - Linha Vermelha e do sistema de transporte urbano rápido 

(BRT) – nas últimas duas décadas. O cercamento posterior do edifício, 

em prol da sua segurança, alteraram a lógica de acesso ao edifício e 

sua integração com o entorno. Paradoxalmente, apesar dos aspectos 

negativos apontados, a rotina de manutenção e assepsia inerente ao 

uso hospitalar concorre, em certa medida, para a conservação geral 

do bem.

Face a essas constatações, o grupo propôs algumas intervenções 

que buscaram recuperar a integração do edifício com seu entorno e 

os acessos originais; a volumetria característica da edificação com a 

eliminação de acréscimos que interferem na legibilidade de sua de 

cheios e vazios; a dignidade de espaços arquitetônicos e paisagísticos 

retirando e/ou reposicionando as novas infraestruturas. 

O JMM

O Edifício Sede da Faculdade Nacional de Arquitetura, inaugurado 

em 1961, e tombado em 2016 pelo órgão de tutela municipal (IRPH), 

se constitui em uma obra emblemática da produção arquitetônica de 

Jorge Moreira. Tal como o IPPMG, seu notável paisagismo também 

integra o inventario das obras de Burle Marx, desde 2009. 

Destaca-se, entre outros aspectos, pelo extremo rigor na composição 

e na execução dos detalhes. Neste edifício, em particular, os cinco 

elementos que caracterizam a arquitetura moderna - o uso dos 

pilotis, a planta livre, o terraço jardim, a janela em fita e a fachada livre 

- são apropriados de maneira singular, enriquecendo o repertório da 

arquitetura moderna no Rio, mantendo-a viva e atual. 

A denominação atual – Edifício Jorge Machado Moreira – valoriza o 

arquiteto responsável pelas feições modernas da Cidade Universitária 

bem como as transformações no grandioso programa que abriga  

hoje 3 unidades acadêmicas, uma decania e a Administração Central. 

Comparativamente ao IPPMG, o prédio da FAU apresenta-se mais 

íntegro do ponto de vista da manutenção de suas características 

intrínsecas. Sua integridade foi abalada, no entanto, pelo incêndio 

de grandes proporções que atingiu em outubro de 2016, os últimos 

andares do o bloco A, interditando-o total, ou parcialmente. No 

mês seguinte a Biblioteca Lúcio Costa, localizada no segundo andar 

e em obras, foi atingida por uma inundação agravou ainda mais a 

situação de risco do bem. Desde então, atividades administrativas e 

acadêmicas funcionam em condições precárias nos quatro primeiros 

andares do JMM e em outras edificações no campus. 

03 Visita durante o workshop. À direita, o edifício da FAU/ JMM, à 

esquerda, o edifício do IPPMG.
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Na análise realizada pelos participantes no Workshop, alguns pontos 

ficaram evidentes e nortearam a elaboração das propostas. Embora 

os acessos, estacionamentos, jardins e aspectos formais concebidos 

por Burle Marx e Jorge Moreira estejam, majoritariamente, 

preservados, a alteração na dinâmica dos fluxos desconsiderou 

elementos importantes do projeto com rebatimentos na forma de 

apropriação e na hierarquia dos espaços. As propostas buscaram, 

sobretudo, a revalorização de acessos e espaços estruturantes do 

partido arquitetônico original.

Quanto aos espaços internos, o JMM apresenta, relativamente, 

poucas descaracterizações formais e espaciais. As mais notáveis 

são a transformação de espaços destinados ao ensino em espaços 

administrativos da Administração Central e da Decania. No entanto, 

é notável a degradação de sua estrutura e de seus materiais de 

revestimento, em algumas áreas descaracterizados. 

Uma necessidade apontada nas discussões deste workshop, para 

ambos os edifícios, mereceu destaque: a premência de um plano 

de conservação preventiva e de educação patrimonial voltados 

à valorização dos bens culturais como referência do patrimônio 

moderno carioca.

EQUIPE WORKSHOP

COORDENAÇÃO  

Renato Gama-Rosa, Andréa Borde e Cristina Coelho 

TUTORES  

Arquitetos Eliara Beck, do Escritório Técnico da Universidade, 

Bruno Sá, do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa 

de Osvaldo Cruz /FIOCRUZ, e Vinicius Mattos, doutorando do 

PROURB/UFRJ. 

PALESTRANTES 

. Cristóvão Duarte (PROURB/UFRJ) – A Cidade Universitária e a 

Metrópole do Rio de Janeiro  

. Ana Amora (PROARQ/UFRJ) – Patrimônio Moderno: o caso do 

patrimônio universitário da saúde. 

. Renato Gama-Rosa (PPGPAT/COC/FIOCRUZ) – Patrimônio 

Universitário da Saúde;  

. Andréa Borde (PROURB/UFRJ) – O Patrimônio Universitário 

Moderno da UFRJ 

. Laura di Blasi (IRPH/PCRJ) - A preservação do patrimônio moderno 

no contexto do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade  

. Roberto Anderson (INEPAC) – A preservação do patrimônio 

moderno no contexto do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural

INTEGRANTES 

Andreza Baptista, Andreza Cruz Alves da Silva; Camila Nunes, 

Eloane Cantuaria, Éric Gallo, Felipe Cardoso, Honorio Magalhaes, 

Jaime Núñez, Leonardo Feitosa, Leonardo Silvestre, Thaysa 

Malaquias de Mello e Thiago Torres.
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01 e 02 - Renato Gama-Rosa. 

03 - Cristina Coelho
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