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CAPÍTULO 1 – A Cidade Letrada e o Meio Arquitetônico

Em um trabalho que tem como seu principal espaço documental o jornal, e nele a crônica

de arquitetura, não poderíamos deixar de começar aludindo ao aparecimento no interior da

imprensa gaúcha dos temas relacionados às grandes transformações urbanas e arquitetônicas por

que passava a capital do Rio Grande do Sul. Como não poderia deixar de ser, o processo de

modernização urbana em Porto Alegre na década de 1920 viria a despertar amplo interesse na

opinião pública. Prova disto foi a proliferação de artigos e colunas diretamente ligados aos temas

dos melhoramentos urbanos e do urbanismo.

Diretamente relacionados à vida e ao cotidiano dos habitantes da cidade, farol de

iniciativas oficiais, diferenciando posturas governamentais e administrativas e demarcando

empenhos de modernização, as obras e os debates em torno da remodelação da cidade cedo

mobilizariam jornalistas, escritores e leitores em uma pauta ampliada de idéias. Neste processo, a

metamorfose da cidade, a melhoria de sua equipagem, expansão física e modificação da paisagem

e silhueta da metrópole em formação, os limites, descompassos e descontinuidades da

modernização e expansão urbana, tomariam as páginas dos jornais de Porto Alegre. Espaço

privilegiado de informação, expressão e difusão dos debates públicos, neles aflorariam não

somente novos temas: das obras públicas, planos e proposições urbanísticas, da verticalização, da

habitação, da periferia. Mas também um novo leque de atores: cronistas da cidade, dirigentes e

técnicos municipais, construtores e empresas de construção, urbanistas, arquitetos e engenheiros,

que, por meio de suas linguagens e testemunhos específicos, jornalísticos, políticos, empresariais

e profissionais, definitivamente demarcariam uma esfera letrada de tematização dos assuntos da

cidade, do urbanismo, da construção e da arquitetura.

É este espaço, em que discursos e realizações surgem imbricados, cuja gênese procurarei

desenvolver ao longo deste primeiro Capítulo, na tentativa de flagrar um momento em que se

constitui localmente uma crônica de arquitetura como instância pública, regular e informada de

atualização dos debates contemporâneos da disciplina.
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1.1.Modernização urbana em Porto Alegre

O Rio, São Paulo, Porto Alegre, Vitória, Recife,
Paraíba, Natal e Belém elaboram projetos de
remodelação capital, estando os dirigentes dessas
unidades interessados em lhes retirar o caráter
provinciano, para, tanto quanto possível, dourá-las
com os aspectos novos e as criações de conforto que
são o apanágio das metrópoles17.

Ainda por volta de 1929, eram frescas em Porto Alegre as lembranças de um longo ciclo

de remodelação urbana que iniciara-se Brasil afora na virada do século XIX ao XX. A evocação

do processo no presente por certo testemunha a permanência de certos temas e esforços no meio

local e de algum modo emoldura o período que se inicia, de grandes renovações no campo dos

melhoramentos e da planificação urbana.

 Com efeito, no início do século XX, as principais cidades brasileiras passariam por

transformações urbanas num ritmo e escala até então inéditos no Brasil. Com o alto crescimento

populacional, aumentaria a demanda por habitação e serviços urbanos. As péssimas condições de

habitabilidade levariam à campanhas de higienização que, na época, passariam a ser vistas como

sinônimo de urbanização. O objetivo era sempre o mesmo, “limpar” e “embelezar” a cidade,

abrindo avenidas, melhorando as condições sanitárias, ordenando o seu traçado e fisionomia e, ao

mesmo tempo, facilitando a circulação e acessibilidade no interior da cidade. Colocá-lo em

prática, no entanto, tornava-se bem mais difícil devido à exigência de um comprometimento

maior entre o poder público e as populações urbanas, em um período de formação de uma nova

elite que, após a proclamação da República, buscava seu espaço (LEME 1999).

Capital Federal e maior cidade do Brasil naquele momento, o que se passava no Rio de

Janeiro tinha força de exemplo. Como se sabe, desde a administração Pereira Passos (1903-1906),

ocorreram grandes transformações no tecido urbano com a demolição de quarteirões inteiros da

cidade, a criação de novos eixos viários, a construção de parques públicos e a melhoria das

instalações de água, gás, esgotos e iluminação. A cidade, ao longo dos anos, seria objeto de

sucessivas intervenções realizadas pelos prefeitos Paulo de Frontin, Carlos Sampaio, Alaor Prata e

Antônio Prado Júnior, que contrataria o arquiteto francês Alfred Agache para realizar um plano

de remodelação para a capital da República18. O mesmo surto de iniciativas e transformações

17 Da vida carioca. As construções modernas. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.3, 20/10/1929.
18 A respeito das transformações urbanas no Rio de Janeiro ver: STUCKENBRUCK, D.C. O Rio de Janeiro em
Questão: o plano Agache e o ideário reformista dos anos 20. Rio de Janeiro, Observatório de Políticas Urbanas:
IPPUR: FASE, 1996.
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ocorreria em diversas cidades do país, onde obras portuárias, de saneamento, de estruturação do

sistema viário, etc., introduziam uma nova fisionomia urbana. Marcada pelos ideais de higiene,

civilização, ordem e progresso, o cenário que se configurava autenticava socialmente a afirmação

de uma nova burguesia, comercial ou industrial, positivista ou liberal, litorânea ou oligárquica,

mas sempre informada pelos gostos e padrões de vida europeus.

Em Porto Alegre não foi diferente. Com a proclamação da República, consolidou-se no

poder político do Rio Grande do Sul o Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), liderado por

Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, que governaram o estado por um longo período,

adotando a filosofia positivista de Augusto Comte como linha de orientação, porém com uma

versão própria que ficou conhecida como “Castilhismo”. Entre as suas características mais

importantes destacavam-se a presença dominadora do poder executivo e o seu

comprometimento com o desenvolvimento capitalista, além do continuísmo administrativo,

estratégia vista como única forma de um administrador conhecer os mais relevantes problemas a

resolver durante seu desempenho na chefia do Estado e dos Municípios (BOSI 1992, pp.273-

307).

Segundo Bakos, Porto Alegre gozava de uma importância singular neste contexto. Entre

1897 a 1937, a cidade foi governada por apenas três Intendentes, todos pertencentes ao PRR:

José Montaury de Aguiar Leitão (1897-1924), Otávio Rocha (1924-1928) e Alberto Bins (1928-

1937). Conforme esta autora, o continuísmo entre as gestões de apenas três homens no governo

de Porto Alegre ao longo de quarenta anos foi uma estratégia do partido para permanecer no

poder ao longo de toda a República Velha. E a capital, no discurso da época “a sala de visitas do

estado”, era efetivamente o espaço ideal para a realização dos projetos políticos-administrativos

do governo estadual. Principalmente após a Revolução Constitucionalista de 1923, que

representou a crise de sua hegemonia no estado, o PRR precisava apresentar projetos de governo

com o intuito de recuperar seu prestígio e atender as exigências dos grupos emergentes (a

burguesia comercial e industrial e os pecuaristas que faziam parte da oposição). Com isso,

começaram a ser realizadas obras significativas que representaram verdadeiras “cirurgias” sobre o

espaço urbano, transformando e modernizando a cidade, com o objetivo de equipará-la a centros

maiores como Rio de Janeiro e São Paulo (BAKOS 1996, pp.52-3).

A idéia de modernização urbana, neste contexto, implicava uma reformulação do

território da cidade no sentido de abri-la à franca circulação e articulação de suas partes,

verticalizando a área central e buscando conferir alguma uniformidade à paisagem, com a

paulatina eliminação dos lugares considerados incompatíveis do ponto de vista de sua estrutura

física e das sociabilidades aí desempenhadas. Velhas estruturas urbanas seriam rompidas para dar
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lugar aos novos modelos, instalações e equipamentos. Estas mudanças vinham associadas a

profundas modificações na estrutura econômico-produtiva do país e às transformações político-

institucionais que se refletiam na forma como os agentes urbanos e as elites locais projetavam

esses novos momentos para a cidade (PESAVENTO 1999, pp.98-101). A modernidade

pretendida traduzia-se, assim, por uma nova maneira de viver e novos valores, assumidos pela

sociedade como evidências do progresso, o que, no plano da cidade, correspondia à vontade de

transformação do cenário urbano, pela substituição do “tradicional” pelo “moderno” (BELLO

2002, pp.95-120). Neste processo, a elite passaria a pensar a cidade de forma diferente, buscando

exemplos em Paris e Nova Iorque. Viver na capital, freqüentar cafés, salões, cabarés, casas de

jogos, clubes e teatros passava a ser um sinal de bom gosto e status social. O cinema, a moda, o

footing e o automóvel eram os novos símbolos da vida moderna. Além disso, surgia a necessidade

de superação de uma série de problemas urbanos como a superlotação de casas pela população

pobre, com a formação de cortiços na área central, ruas estreitas e acidentadas demais para o

tráfego crescente, insuficiência de iluminação pública e fornecimento precário de serviços como

coleta de lixo, esgoto e abastecimento de água (MONTEIRO 1995, pp.137-8)

Entre os intendentes de Porto Alegre filiados ao PRR o primeiro a se destacar foi José

Montaury. Sua longa administração (1897-1924) seria marcada pela implementação de serviços

básicos como saneamento, iluminação, abastecimento de água e por duas obras importantes que

abririam caminho para as transformações posteriores: a construção do novo porto (obra que

depois foi assumida pelo Governo do Estado) e a realização do Plano Geral de Melhoramentos e

Embelezamento da Capital, elaborado pelo engenheiro-arquiteto João Moreira Maciel19. Segundo

Macedo, o grande mérito deste plano foi o de ser a primeira tentativa de implementar uma visão

global dos problemas da cidade. Embora declarando desde o início que o seu critério era

“melhorar conservando” e de estar apenas orientando uma Comissão de Melhoramentos e

Embelezamento, Moreira Maciel desejava que seu projeto pudesse satisfazer às necessidades

crescentes de trânsito, beleza e higiene (MACEDO 1973, p.82). Mesmo enfatizando o problema

viário, o plano propunha também a criação de parques e jardins, inserindo-se no discurso da

época que apresentava a questão da urbanização como sinônimo de higienização e

embelezamento. Suas palavras de ordem eram “prolongar, alargar, abrir avenidas” (MACIEL

1914 apud ALMEIDA 1999, p.378).

19 João Moreira Maciel nasceu em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Formou-se na Escola
Politécnica de São Paulo: engenheiro-geógrafo em 1895 e engenheiro-arquiteto em 1899. Em 1913, assumiu a
Direção de Obras da Intendência Municipal de Porto Alegre e participou da Comissão de Embelezamento e
Melhoramento da cidade. Em 1914 propôs o Plano de Melhoramentos que abrangia a quase totalidade da área
ocupada pela cidade. (LEME 1999, pp.458-9).
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O eixo principal do Plano de Melhoramentos era a reorganização do espaço central em

relação à construção do novo porto, fazendo-o comunicar-se com a zona comercial e permitindo

melhorar a circulação de mercadorias, veículos e pessoas (Figura 1). Para isso, previa a abertura

de largas avenidas paralelas ao novo cais e o alargamento e extensão das ruas perpendiculares ao

porto, sobre os terrenos conquistados com os aterros sobre o rio (MONTEIRO 1995, pp.72-3).

O plano de 1914 foi de grande importância para Porto Alegre. Apesar de não ter sido

implementado na administração de Montaury, ele continuaria durante as administrações seguintes

orientando todo o processo de planejamento da cidade. Em 1927, durante o governo de Otávio

Rocha (1924-1928), o plano foi reeditado, mantendo os mesmos conceitos: urbanização (vista

fundamentalmente pelo ângulo da circulação), higienização e embelezamento (SOUZA e

DAMÁSIO 1998, pp.203-17). É neste período que o ritmo das obras de remodelação que

vinham sendo implementadas se tornou muito mais dinâmico e quando a cidade sofreu as

mudanças mais significativas, o que fez Otávio Rocha ser lembrado como o grande remodelador

da cidade, deixando “seu nome definitivamente ligado aos destinos da nossa terra”20.

Assim, deu-se início à abertura de várias avenidas previstas no Plano Maciel como a

Borges de Medeiros, a Júlio de Castilhos e a ligação da Avenida São Rafael (atual Alberto Bins)

com a 24 de maio (atual Otávio Rocha). Entre todas, somente a Avenida Júlio de Castilhos foi

concluída durante a administração de Rocha, pois as obras exigiam grandes quantias para sua

20 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 11/04/1928.

Figura 1: O Plano de Melhoramentos e Embelezamento do arquiteto João Moreira Maciel, 1914.



29

execução. A abertura da Avenida Borges de Medeiros (antiga Rua General Paranhos) foi a obra

mais grandiosa iniciada por esta administração, sendo inaugurada somente em 1935.

As grandes avenidas, símbolos de modernidade à época, possibilitavam o

desenvolvimento do tráfego de automóveis e caminhões, ao lado do tradicional trânsito de

carroças, carretas, bondes e pedestres. O automóvel particular de passeio, um luxo da burguesia

que passava a tomar as páginas dos jornais, tornava-se assim um emblema da modernidade que se

pretendia alcançar. Por outro lado, para estas novas avenidas foi importo um regulamento

especial de construções, que deveriam seguir um padrão estético determinado e ter um número

mínimo de andares, orientando o novo perfil das construções da cidade e promovendo uma

densidade, silhueta e verticalidade compatíveis com a cidade metropolitana (MONTEIRO 1995,

p.93).

Além disso, diversas ruas e praças foram arborizadas e ajardinadas e deu-se início ao

ajardinamento de uma parte do Campo de Redenção, uma grande área não-urbanizada próxima

ao centro da cidade que na estação chuvosa se transformava em um imenso alagadiço. O objetivo

era que este espaço se integrasse à área central, transformando-se em local de lazer para os porto-

alegrenses.

Conhecido como “continuador” da obra iniciada no governo anterior, o intendente

Alberto Bins assumiu após o afastamento de Otávio Rocha que adoeceu e veio a falecer em

fevereiro de 1928. Bins, que era vice-intendente, assumiu a prefeitura de Porto Alegre em 15 de

Figura 2: A Avenida Borges de Medeiros, principal artéria aberta
em Porto Alegre.
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fevereiro de 1928, sendo eleito intendente em setembro desse ano e nomeado prefeito da cidade

após Golpe de 1930. O período de sua administração (1928-1937) de certo modo introduz e

emoldura o objeto dessa dissertação, como um momento, entre outras coisas, de ampliação do

debate em torno do urbanismo e da arquitetura na cidade. Por essa razão, será preciso que me

detenha um pouco mais em suas realizações.

Ao substituir Otávio Rocha, Alberto Bins prometeu, como melhor forma de homenagear

o ex-intendente “[...] concentrar [sua] atividade no cumprimento do seu complexo programa

administrativo, iniciada que estava, com energia e criatividade, a vasta obra de remodelação da

capital”.

Bem conhecendo e acompanhando, desde 1924, como vice-intendente, os projetos e as
intenções do inesquecível ex-intendente e adepto, que sempre fui, do princípio de
continuidade administrativa, cabiam-me o prosseguimento e a conclusão de seu trabalho,
bem como a realização de outras obras em consonância com as necessidades públicas.
Orientamos, pois, nossos esforços neste sentido, uma vez que a marcha progressista não
poderia ser detida, exigindo sempre novos e constantes trabalhos21.

Entre as obras realizadas durante seu governo, conforme o relatório apresentado em 1935

ao presidente do Estado, General Flores da Cunha, estavam o desenvolvimento dos serviços de

pavimentação, com o aumento da área calçada da cidade e a construção de faixas de concreto

ligando as estradas, além da melhoria das ruas dos subúrbios e das vias que atravessavam o

município. As praças e jardins públicos foram remodelados e a arborização das ruas passou de

1485 árvores em 1928 para 14.512 em 1935. Entre as obras viárias de sua gestão, foram

concluídas as avenidas São Rafael e Borges de Medeiros. Ao mesmo tempo, foram

desapropriados vários imóveis para o alargamento da Avenida João Pessoa e para a abertura da

Avenida Farrapos22.

Além de dar continuidade às obras da administração anterior, o governo Bins se

notabilizou por obras de grande visibilidade, como a construção do viaduto Otávio Rocha

(Figuras 3 e 4) e o ajardinamento do Campo da Redenção. O viaduto foi construído sobre a

Avenida Borges de Medeiros, na Rua Duque de Caxias. Estabelecida uma concorrência para a

realização do projeto, o vencedor foi o arquiteto Manoel Itaqui23. A obra foi executada pela firma

21 O que fez a prefeitura de Porto Alegre de 1928 a 1935. Correio do Povo, Porto Alegre, p.9, 19/12/1935.
22 Ver também: Trabalhos executados pela Prefeitura. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 04/01/1933.
23 Manoel Itaqui (1876-1945) era natural da cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Formou-se em 1901 em
Engenharia de Estradas, Arquitetura e Hidráulica, na Escola de Engenharia de Porto Alegre. Em 1906 foi
nomeado professor da Escola, passando a lecionar Arquitetura. Projetou para a Escola de Engenharia o
Observatório e os edifícios da Escola Técnica Profissional, conhecidos como “Castelinho” e “Chateau”.
Lecionou Arquitetura até junho de 1912 e em 1926 retornou à função, reassumindo a cadeira por um ano. Em
1928 foi encarregado pelo Intendente de Porto Alegre, Alberto Bins, de elaborar o projeto para a construção do
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alemã Dyckerhoff e Widmann24, que se estabeleceu em Porto Alegre durante a execução do

projeto trazendo um bom número de profissionais para a cidade.

Outra obra de grande importância foi a ajardinamento do Campo da Redenção. Este

projeto já estava previsto desde o Plano Maciel, mas só foi colocado em prática quando o local

foi escolhido para sediar a Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha, em 1935

(Figuras 5, 6, 7 e 8). O encarregado do planejamento geral da Exposição foi o arquiteto da

Prefeitura Municipal Christiano de la Paix Gelbert25 que, além de projetar vários prédios para o

evento, adaptou o projeto que Alfred Agache propôs para a área em 1929. O plano da Exposição

era constituído de uma ampla avenida central que terminava no prédio mais importante, o

Pavilhão do Rio Grande do Sul. Ao longo desta avenida foram construídos os diversos pavilhões

de estados, entidades estatais e serviços complementares ou de apoio.

viaduto Otávio Rocha, já que o governante não havia gostado do projeto que havia vencido o concurso para a
construção do mesmo, de Duílio Bernardi (LEME 1999, p.461-2; WEIMER 2004, pp.91-3).
24 A Dyckerhoff e Widmann era uma firma que se dedicava a todo o tipo de construções civis. Fundada em
1865, sua matriz era localizada em Biebrich, na Alemanha e tinha sucursais em Porto Alegre, Rio de Janeiro,
Buenos Aires, Montevidéu e Santiago do Chile. Segundo uma reportagem publicada no Correio do Povo,  a
empresa veio para a América do Sul em 1911, para a construção de um dique e muros de atracação do “Puerto
Belgrano”, na Argentina. O jornal se refere à firma como uma das grandes empresas em atividade no continente
sul-americano, destacando-se pelo seu aparelhamento técnico e pelo magnífico corpo de colaboradores. Seu
campo de atividades ia de obras de arquitetura a obras de engenharia e especialidades.
Ver: Publicidade: Dieckerhoff e Widmann. Correio do Povo, Porto Alegre, p.1, 11/08/1929 e Uma grande
empresa construtora em atividade no continente sul-americano. Correio do Povo, Porto Alegre, p.14,
01/10/1930.
25 Christiano de la Paix Gelbert (1899-1984) natural da cidade de Blumenau. Foi arquiteto e chefe da Diretoria
de Arquitetura da Prefeitura de Porto Alegre, onde realizou projetos importantes como o planejamento da
Exposição do Centenário Farroupilha e alguns prédios do evento. Na gestão do prefeito Loureiro da Silva (1937-
1943) realizou a canalização do Arroio Dilúvio, o Reservatório da Hidráulica dos Moinhos de Vento, o Mercado
Livre, o Pronto Socorro e os Centros de Saúde Modelo e Navegantes. Trabalhou também na firma Azevedo
Moura & Gertum (WEIMER 2004, pp.69-71).

Figuras 3 e 4: O Viaduto Otávio Rocha, na década de 1940 (à esquerda) e uma vista atual.
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A exposição foi o evento símbolo de celebração da modernidade e do ingresso de Porto

Alegre na nova ordem urbano-industrial e de certo modo a linguagem adotada nos pavilhões

expressava bem os novos horizontes ao testemunhar o surgimento de repertórios alternativos ao

historicismo e uma clara assimilação das tendências vanguardistas ou regionalistas, modernas,

pseudo-modernas ou proto-modernas, em clara sintonia com o momento contemporâneo. Ainda

neste período, o ecletismo continuava sendo uma linguagem corrente, entretanto, a presença de

outros repertórios já prenunciava a redefinição dos padrões morfológicos que afetariam a imagem

da arquitetura e da cidade.

Outra preocupação da administração de Alberto Bins foi a elaboração de um plano de

urbanização de conjunto para Porto Alegre. Com esse intuito, ele trouxe em 1928 o urbanista

Figura 5: A Exposição do Centenário Farroupilha.
Ao final do eixo central, o pavilhão das Indústrias do Rio Grande do Sul.

Figuras 6,7 e 8: exemplos dos pavilhões construídos para a Exposição do Centenário Farroupilha:
o Cassino, o Pavilhão das Indústrias Estrangeiras e o Pórtico Monumental.
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francês Alfred Agache. Como será visto posteriormente, este plano acabou não se realizando e

somente na segunda metade da década de 1930 é que essa discussão seria retomada com a

realização de uma “Exposição de Urbanismo” na cidade em 1936.

Todas essas transformações foram acompanhadas de perto pela imprensa gaúcha, que

freqüentemente demarcaria posições no debate em torno da modernização do espaço urbano de

Porto Alegre. Ao menos é o que se entrevê quando analisamos a informação específica difundida

na cidade pelos seus dois mais importantes jornais, o Correio do Povo e o Diário de Notícias. É por

meio de suas lentes que tentaremos outra vez retornar a este período e situar os modos como

esse processo foi percebido em sua época.

1.2. A imprensa e a cidade moderna

No início do século XX, entre os vários jornais que circulavam em Porto Alegre e

também no interior do Rio Grande do Sul, três se destacaram: A Federação, o Correio do Povo e o

Diário de Notícias. O primeiro era o órgão oficial do Partido Republicano Rio-Grandense. Os

últimos, concorrentes, eram os dois jornais de maior circulação na cidade e no interior,

respectivamente o primeiro e o segundo. Como órgãos comerciais de informação, ambos se

destacaram pela pretensa imparcialidade: seus objetivos seriam meramente informativos e sem

vínculos expressos com qualquer facção partidária. Antes de situar as perspectivas pelas quais

souberam apanhar as iniciativas oficiais e seus efeitos sobre a urbanização e planificação urbana,

importa avançar um pouco mais sobre a constituição e o prisma singular que cada um desses

jornais representava, até porque – como veremos mais adiante - será no seu interior que brotará

uma crônica regular de arquitetura na cidade, razoavelmente bem sintonizada com o debate local

da urbanização, mas também com o andamento da discussão específica nos centros mais

influentes do país e do exterior.

1.2.1. O Correio do Povo

O Correio do Povo, fundado em 1º. de outubro de 1895 por Francisco Antonio Vieira

Caldas Junior, já no seu primeiro editorial, declarava em poucas linhas os seus compromissos:
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O Correio do Povo será noticioso, literário e comercial, e ocupar-se-á de todos os assuntos
de interesse geral, obedecendo à feição característica dos jornais modernos e só
subordinando os seus intuitos às aspirações do bem público e do dever inerente às
funções da empresa livre e independente. Como o seu título indica, será uma folha
essencialmente popular, pugnando pelas boas causas e proporcionando aos seus leitores
informações detalhadas sobre tudo o quanto vá diariamente ocorrendo no
desenvolvimento do nosso meio social e nos domínios da alta administração pública do
estado e do país26.

Seu fundador, afirmava ainda que, se politicamente apoiava a República, “procuraria ser

independente, nobre e forte, não adotando nenhuma facção partidária”, alertando também que,

“emancipado de convencionalismos retrógrados e de paixões inferiores, procurar[ia] esclarecer

imparcialmente a opinião pública apreciando com isenção de espírito os sucessos que se forem

desenrolando e os atos dos governantes, para censurá-los quando reprováveis, para aplaudi-los

quando meritórios”27. Clara expressão de um imaginário positivista na imprensa, com aspirações a

um relato verdadeiro da história, posto que (ou ainda que) isento de qualquer interferência

política, a opção programática manifestava o comprometimento entre  opção ideológica pela

neutralidade e interesses comerciais da empresa de comunicação perante a expansão das massas

letradas no sul.

O próprio filho de Caldas Jr., Breno Caldas, que dirigiu o jornal por quase 50 anos, em

depoimento a José Augusto Pinheiro Machado, dizia que “[...] seu pai quis fundar um jornal

moderno, com uma idéia nova de imprensa para a época: uma idéia em que o jornal fosse

imparcial... quer dizer, o mais imparcial possível, subordinado às circunstâncias, porque a vida

est[ava] sempre subordinada às circunstâncias” (PINHEIRO MACHADO 1987, p.21).

Segundo Dillenburg, o surgimento do Correio do Povo com sua proposta de um jornalismo

independente causou muita expectativa e mesmo incredulidade entre os gaúchos. Mas bastaram

poucas edições do novo jornal para que os leitores percebessem que sua proposta de não se

vincular a nenhuma facção partidária era verdadeira. Entretanto, essa aceitação não foi unânime,

pois era difícil aceitar um periódico que se pretendesse independente de quaisquer das linhas

ideológicas em disputa no período. Com efeito, logo após a sua aparição, alguns grupos políticos

ligados ao PRR começaram a tecer fortes críticas à linha do jornal (DILLENBURG 1997). Talvez

porque, a despeito de sua declarada imparcialidade, os opositores ao governo, parcelas da

oligarquia rural ligadas à pecuária, federalistas e dissidentes do PRR, tinham o Correio do Povo

como seu porta-voz (MONTEIRO 1995, p.96). O fato é que, em 1930, o jornal apoiou a

26 Correio do Povo, Porto Alegre, p.1, 01/10/1895.
27 Ibidem.
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campanha política de Getúlio Vargas e João Pessoa à presidência da República, e após a sua

derrota, o Correio do Povo viria a acompanhar, dia após dia, a revolução que levaria o político

gaúcho ao Catete.

Durante as primeiras décadas do século XX, o jornal registrou todos os acontecimentos

políticos, sociais e econômicos da época acompanhando, através do serviço telegráfico, e o que

acontecia de importante na Europa e nas Américas (DILLENBURG 1997). Publicava as

principais notícias políticas do Brasil e do exterior e contava com seções de esportes, moda,

entretenimento e cultura. O Correio do Povo também incentivou desde o início a cultura artística.

Em suas páginas, durante anos, a cultura, o entretenimento e as manifestações artísticas tiveram

grande destaque. Nele, eram divulgados desde os filmes que estavam em cartaz, aos modernos

automóveis que começavam a circular em Porto Alegre, além de crônicas de escritores gaúchos,

brasileiros e estrangeiros.

Também eram freqüentes as reportagens sobre os melhoramentos urbanos da cidade,

além da divulgação das novidades em relação à arquitetura e ao urbanismo no Brasil e em cidades

americanas e européias. Mas o periódico também não deixou de publicar notícias sobre os

problemas existentes na cidade, criticando a administração e anunciando as queixas dos leitores.

Isto é particularmente evidente no período focalizado por este estudo. Entre os jornalistas que se

destacaram no jornal entre os anos de 1928 e 1937 estavam Alcides Maya, Roque Callage,

Francisco Leonardo Truda, Luiz Cândido de Lacerda, Renato Costa, e na crônica artística e

política, Dario Brossard, Aldo Obino e o próprio Miranda Netto28.

1.2.2. O Diário de Notícias

O Diário de Notícias começou a circular em Porto Alegre em 1º. de março de 1925 com um

programa editorial que, à semelhança do Correio do Povo,  prometia seriedade na informação e

honestidade na crítica. Fundado por Francisco Leonardo Truda, o novo periódico foi

conquistando, nos anos seguintes, uma expressiva parcela do público leitor no Rio Grande do

Sul. Em seu editorial de fundação, todavia, para além da ameaça do partidarismo, manifestava-se

uma outra espécie de prevenção: ante o sensacionalismo e a demagogia, males supostamente já

28 Em 16 de junho de 1984, quando contava com mais de dois mil funcionários e 93 mil assinantes, o Correio do
Povo saiu de circulação por sérias dificuldades financeiras (não havia mais papel para imprimir o jornal por falta
de pagamento ao fornecedor). O jornal voltaria às bancas dois anos depois, em 1986, sob nova direção,
permanecendo em circulação até os dias de hoje.
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reinantes no meio jornalístico contemporâneo em disputa pela captura e aprovação de um

mercado de assinantes em expansão.

Quer uma velha prática de cada jornal que surge diga a seus leitores ao que vem, o que
propõe, o que esperar. E, no fazer essa obrigada exposição, o jornal se assemelha,
freqüentes vezes, aos políticos velhos e matreiros, cujos programas, em busca de votos,
abundam sempre de promessas sedutoras, que raro ou nunca se cumprem. Daí, por parte
do público, um natural e acentuado ceticismo. [...] Fugiremos, deliberadamente, do
sensacionalismo com que, mais de uma vez, nestes últimos tempos, se tem confundido a
noção de jornalismo moderno. [...] Estabelecer uma comunhão íntima e perfeita de idéias
e sentimentos entre o Diário de Notícias e seus leitores, ir buscar nessa interpenetração
recíproca e profunda, a razão de ser dos nossos pronunciamentos e das nossas análises –
tais serão os elementos em que fundaremos os nossos direitos, o título de órgão legítimo
da opinião pública29.

Com o passar do tempo, o Diário de Notícias se tornou um dos mais importantes órgãos

comerciais da imprensa no Rio Grande do Sul, ultrapassando, em determinados momentos, a

circulação do seu mais próximo concorrente, o Correio do Povo. Apenas alguns anos depois de

fundado, o Diário de Notícias passou ao controle dos Diários e Emissoras Associados, de

propriedade do jornalista e empresário Assis Chateaubriand, conservando, entretanto, a mesma

linha editorial30 (DILLENBURG s.d., pp.43-19).

Conforme o historiador Charles Monteiro, o Diário de Notícias, que se intitulava

“independente” de partidos políticos, era o jornal que mais se afinava com os interesses dos

grupos em ascensão (burguesia industrial e comercial) e do governo gaúcho, defendendo a

remodelação da cidade, criticando as negligências e indicando caminhos a tomar (MONTEIRO

1995, p.96). Sobre o assunto, o periódico contava inclusive com duas colunas dedicadas

exclusivamente aos problemas urbanos: “A cidade” e “Coisas irritantes”. Através da seção “Da

vida carioca”, eram relatadas as principais notícias vindas da Capital Federal. Além disso, o jornal

contava com a “Página Literária”, uma seção onde os escritores modernistas gaúchos ligados ao

grupo da Livraria do Globo publicavam seus contos e crônicas.

29 Diário de Notícias, Porto Alegre, p.1, 01/03/1925.
30 Em 1954, com a morte de Getúlio Vargas, a sede do Diário de Notícias foi incendiada, o que fez com que o
jornal ficasse fora de circulação por seis meses. Neste período, surgiu o jornal A Hora, ocupando o espaço vazio
e empregando os agentes e sucursais do interior. Assim, quando o jornal voltou a circular, encontrou o território
ocupado o que contribuiu para a diminuição da tiragem. Somente três anos depois de ter ocorrido o incêndio o
governo indenizou a empresa. Mas o jornal não conseguiu mais se impor. Em 30 de dezembro de 1979, sob o
título de “Realidade Empresarial”, o Diário de Notícias publicava sua despedida na primeira página.
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1.3. Crônicas da remodelação

À semelhança de outras cidades do país, o período de transformações urbanas em Porto

Alegre foi amplamente divulgado por esses dois jornais, e de certo modo ambos se aproximariam

no tom alternadamente de exaltação e ceticismo com que flagrariam as transformações e

modernização por que passava a cidade. Segundo Nara Machado, que em sua tese de doutorado

realizou uma extensa pesquisa nestes periódicos no período de 1928 a 1945, verifica-se nos

mesmos “[...] uma visão eufórica, com muito pouco ou nenhum senso crítico, uma visão que

entusiasma-se por uma cidade racional, civilizada e planejada, a deseja, exigindo a sua construção;

uma visão que renega a cidade real, vista como algo frio, abjeto, enfim [...] uma visão que exige

uma alta dose de mutabilidade e da qual faz necessariamente parte uma acelerada ótica

remodeladora” (MACHADO 1998, p.53).

Além de uma série de artigos dispersos que abordavam as transformações vividas pela

cidade, o principal meio de divulgação dos melhoramentos e principalmente das críticas à

administração foi a coluna diária publicada no Diário de Notícias, intitulada “A cidade”. À época, a

responsabilidade era do escritor regionalista Roque Callage31, que escreveu a coluna desde a

inauguração do jornal, em março de 1925, até o seu afastamento em 1930, em conseqüência de

uma doença.  Nela, eram discutidos os principais problemas urbanos de Porto Alegre e muitas

vezes questionada a maneira como a administração municipal se posicionava diante dos casos e

tentava resolvê-los. Além das suas observações sobre a cidade, Callage publicava em sua coluna

cartas com as reclamações dos leitores.

Com efeito, o escritor acompanhou desde o início o grande surto de obras que

metamorfoseou Porto Alegre durante as administrações Otávio Rocha e Alberto Bins. Em abril

de 1929, apenas um ano após a posse deste último, testemunhava que “Porto Alegre sofr[ia] o

mal da transformação”, com todas as obras realizadas “quase que a um tempo só, brusca e

violentamente”. Segundo Callage, apenas alguns meses fora da cidade já eram “o bastante para

quem volta[va] ter uma impressão nítida da grande transformação por que [vinha] passando a leal

e valorosa cidade do Porto dos Casais”32.

31 Roque Callage (1888-1931), natural de Santa Maria, no Rio Grande de Sul, era contista, historiador,
jornalista, cronista e escritor regionalista. Em Porto Alegre, trabalhou no Correio do Povo e  no Diário de
Notícias, onde manteve uma coluna diária chamada “A cidade”, entre 01/03/1925 (data da fundação do jornal)
até o final de 1930, quando afastou-se por ter adquirido tuberculose. Após a sua morte, em maio de 1931, a
coluna continuou sendo publicada até o ano de 1934, sem assinatura (SPALDING 1969).
32 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 11/04/1928.
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Além das obras de remodelação, os cinemas e teatros, os conservatórios de música e

exposições de pintura ressaltavam a impressão que a cidade passava a ser “um centro

verdadeiramente metropolitano”33. Porto Alegre era, naquele momento,

[...] a “city” das grandes energias comerciais e industriais, a oficina prodigiosa do trabalho
compensador; por outro lado [era] a “urbs ridente” da graça e da elegância a encher suas
artérias de visões luminosas e maravilhosas, a imprimir no ambiente festivo e álacre de
seus salões mundanos, o indispensável encanto da futilidade, que [era] toda a razão de ser
das cidades que se civiliza[va]m34.

O mérito de todas essas transformações era atribuído por Callage ao ex-Intendente

Otávio Rocha, que havia falecido recentemente, ainda mais se comparado ao governo anterior,

sempre lembrado como “uma longa administração sem horizonte”35. As impressões colhidas nos

jornais exaltavam as iniciativas de Rocha. Para Callage, o intendente teria transformado a

“nauseabunda e retardatária aldeia de ontem na moderna e vertiginosa metrópole de hoje”36.

Graças a ele, graças a seus planos de ação, abrindo ruas, rasgando avenidas, melhorando e
embelezando a “urbi”, solucionando os mais palpitantes problemas locais, graças ao seu
formidável espírito de iniciativa, Porto Alegre nesse curto espaço de tempo, valorizou
todas as suas propriedades, valorizou todos os seus imóveis, tanto no centro como nos
bairros e subúrbios mais afastados. [...] Porto Alegre é hoje uma cidade moderna, e se
ainda lhe falta muita coisa para atingir a maiores culminâncias, temos, entretanto, que
reconhecer que tudo o que a cidade hoje possui é obra exclusiva de uma única
administração, esforçada, fecunda e gloriosa37.

As referências ao seu governo vinham sempre acompanhadas de elogios ao seu caráter

empreendedor:

Em três anos, apenas, da direção dos negócios do município, o sr. Octávio Rocha pode
orgulhar-se de ter operado em Porto Alegre, neste curto espaço de tempo, o verdadeiro
milagre da metamorfose. A cidade aí está, para quem quiser vê-la, de canto a canto, e
admirá-la na transformação prodigiosa por que passou nas mãos desse homem que com
sua admirável capacidade de trabalho e tendo, além disso, uma noção exata das nossas
necessidades, soube imprimir um novo rumo aos negócios administrativos da comuna.
Não houve, realmente, problema urbano que não merecesse a sua detida atenção,
procurando uma solução imediata para o mesmo, dentro dos recursos com que podia
contar para enfrentá-lo38.

33 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 27/04/1928.
34 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 27/04/1928.
35 Ibidem.
36 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 15/01/1928.
37 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 13/07/1928.
38 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 15/01/1928.
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Em 1930, durante a administração de Alberto Bins, afirmava-se que Porto Alegre já tinha

alcançado o aspecto de metrópole, com “arranha-céus a treparem pelo espaço, armados em ferro

e cimento, avenidas largas, luzes deslumbrantes, vícios de cidade veterana”39. A luz elétrica, o

automóvel, o calçamento, os bondes elétricos, os edifícios alterosos, os lindos jardins haviam

transformado a “pacata Porto Alegre patriarcal [numa] cidade laboriosa, inquieta, moderna”40.

Algumas notícias salientavam no seu processo de transformação o deslizamento para uma

imagem americana de cidade moderna: “Porto Alegre mostra presentemente o aspecto das

grandes cidades americanas”41. Outras eram repletas de visões poéticas de exaltação do progresso:

Ontem eram ainda aqueles becos a cruzarem as nossas ruas principais, era aquela
iluminação escassa, era aquele aspecto triste de ruas mal calçadas, de praças sem vida e
jardins sem movimento.

Hoje são as avenidas largas e claras, que se entrecortam dando vazão ao contínuo vai e
vem de pedestres e de veículos; são as praças e os jardins que se abrem ao sorriso das
flores [...]; são os altos edifícios que marginam as novas ruas a as novas avenidas; é a
iluminação profusa e elegante, cujo colar cintilante invade os mais longínquos arrabaldes;
são, enfim, todos os serviços públicos grandemente melhorados42.

Em 1936, um artigo publicado no Correio do Povo resumia a fase de transformações da

cidade num período de quase quarenta anos de administração do PRR: durante a administração

José Montaury iniciou-se a “metamorfose da fisionomia da cidade, com o estabelecimento ou a

remodelação de vários serviços públicos”. Seu sucessor, Otávio Rocha, “assinalou brilhantemente

a sua passagem pelo governo da cidade, rasgando avenidas e promovendo uma série de outros

melhoramentos notáveis que imortalizaram seu nome”. E Alberto Bins “continuou e ampliou a

obra de seu antecessor, colocando, afinal, Porto Alegre na situação admirável de hoje – obra

fecunda de esforçados administradores cujos nomes figuram em artérias da metrópole, como

consagração dos serviços prestados”43. A visão que empolgou Otávio Rocha, “esse sonhador

admirável a quem Porto Alegre dev[ia] seu aspecto de hoje”, finalmente havia se tornado

“soberba realidade”44.

Entretanto, ao lado da visão entusiástica do progresso da cidade, surgiram também nas

páginas dos dois jornais momentos de críticas, particularmente direcionadas ao abandono da

periferia, à demora na conclusão das obras e aos problemas que ainda necessitavam de solução.

39 Porto Alegre civiliza-se. Correio do Povo, Porto Alegre, p.3, 16/09/1930.
40 A cidade à época em que surgiu o Correio do Povo. Correio do Povo, Porto Alegre, p.10, 01/10/1930.
41 As edificações em Porto Alegre. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.3, 24/10/1930.
42 A capital gaúcha na sua nova fase de progresso e embelezamento. Correio do Povo, Porto Alegre, p.24,
01/10/1935.
43 Um autêntico milagre de transformação urbana. Correio do Povo, Porto Alegre, p.14, 01/10/1936.
44 LANER, L. Porto Alegre. Correio do Povo, Porto Alegre, p.3, 05/04/1936.
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Vários artigos, por exemplo, alertavam para a falta de infra-estrutura nos arrabaldes, constatando

que só o centro recebia melhoramentos, enquanto os bairros afastados continuavam em

“verdadeira petição de miséria”45. Em dezembro de 1928, o Diário de Notícias publicava um artigo

chamado “Desenvolvimento Urbano” onde o autor afirmava que em Porto Alegre a iniciativa

privada muitas vezes se antecipava ao poder público e que “seria desejável, pelo menos que a

ação da municipalidade acompanhasse de perto a dos particulares, já que não consegu[ia]

antecipar-se-lhe. Seria um meio de ampará-la, estimulando-a, favorecendo e apressando, assim, o

progresso urbano”46. E citava o exemplo da cidade de São Paulo onde, segundo o autor,

Quando para um determinado ponto se orienta, ali, no contínuo e agigantado
crescimento da metrópole, a expansão desta, a municipalidade intervém logo e, do
mesmo passo que se vai fazendo arruamento da zona escolhida para as novas
construções, receba aquela as vantagens e as comodidades dos vários serviços públicos,
indispensáveis ao conforto e ao bem estar das populações. Assim, não é difícil encontrar
longas ruas apenas contadas edificações começam a aparecer, mas já dotadas de todas as
instalações de água, esgoto e luz. E, como é natural, isso contribui para ativar as
construções, favorecendo o rápido surto dos novos bairros47.

 Para o autor de um artigo publicado no Correio do Povo eram três os principais fatores de

progressos dos arrabaldes de uma grande capital: água, luz e transportes. Mais uma vez citando

como exemplo a capital paulista, constatava que a situação em Porto Alegre ainda não havia

melhorado:

Nesse particular, a nossa capital não conta com as mesmas facilidades, com os mesmos
incentivos [que a cidade de São Paulo]. Iniciada a formação de um arrabalde, e quando
este alcança algum progresso, as dificuldades elementares surgem a entravar a marcha da
prosperidade. A falta de melhoramentos insubstituíveis e inadiáveis, os transportes, a
água, a higiene, impossibilita o surto da população e o dilatar das construções48.

Não obstante a idealização da realidade paulistana49, o fato é que por contraste alertava-se

a opinião pública acerca dos descompassos no processo de modernização local. Emblemáticas

deste fenômeno eram as “manchas” ou “fossos” que as obras de embelezamento iam deixando

em muitos pontos da capital; as impressões de descontinuidade no processo de transformação da

45 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 11/04/1928.
46 Desenvolvimento urbano. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.1, 22/12/1928.
47 Ibidem.
48 Os três fatores de progressos urbanos. Correio do Povo, Porto Alegre, p.3, 21/09/1933.
49 Ver a respeito: GROSTEIN, M.D. A cidade clandestina: os ritos e os mitos: o papel da irregularidade na
estruturação do espaço urbano no município de São Paulo. 1900-1987. São Paulo, FAUUSP, 1987; SAMPAIO,
M.R.A. de. O papel da iniciativa privada na formação da periferia paulistana. Espaço e Debates, n.37, vol. XIV,
São Paulo, 1994.



41

fisionomia urbana sendo assim atribuídas à “impossibilidade de se executar de golpe todo o plano

remodelador” ou à “certa indiferença dos poderes públicos”50. O fato era que em

[...] toda a cidade que atravessa uma fase de intensa e acelerada remodelação ocorre o
fenômeno resultante do contraste entre os novos panoramas e os aspectos tradicionais. É
o conflito entre o passado, que permanece, e a evolução, que tudo transforma. Sente-se
essa forma de dualidade a cada passo, no imprevisto das esquinas, nos quarteirões do
centro, nos arrabaldes mais distantes. Dir-se-ia que, resistindo às forças avassalantes do
progresso, à lei de transformação, a alma da cidade velha obstina-se em flutuar, aqui e ali,
sobre todo o esplendor da cidade moderna51.

Roque Callage, em tom sarcástico, chega a publicar em sua coluna uma espécie de crônica

em verso, intitulada “O futurismo de Porto Alegre através da sua buracama ultra-modernista”:

Francamente
Isto aqui é um buraco
É um buraco tremendo
Buraco, figuradamente falando
Buraco, intendencialmente pensando
Uma verdadeira buracama. O pior é que a intendência não tapa os buracos
Ela limita-se apenas a abrir buracos
Esta tem sido a sua esburacada função, neste ano de sérias aperturas e de graves
profundidades sem fundura
Todos os buracos que a cidade apresenta são dela, intendência
Dela, ou de alguém por ela
[...]52.

Em setembro de 1928, o mesmo autor, observando o grande número de reclamações da

população em relação aos insuficientes melhoramentos da capital, afirmava que “o progresso

[era] uma coisa incompreensível”. Ele constatava que os jornais estampam todos os dias “as

mesmas reclamações que estampavam há dez anos atrás... Buracos nas ruas, sarjetas atulhadas,

postes caídos, lamaçais no centro da cidade, falta disto e falta daquilo, ausência de policiamento,

etc., etc”. E chegava à conclusão de que Porto Alegre não tinha mudado, era a “mesma

conservadora de sempre [mas] com os ares de nova rica, que se atribu[ía] com certa pose

estudada, fica[va]m-lhe mal as velhas atitudes e lhe não cab[ia]m os velhos gostos, coisa em que

ela não repara[va]”53. Para ele, a cidade guardava

50 O contraste entre os novos panoramas e os aspectos que enfeiam a cidade. Correio do Povo, Porto Alegre,
p.10, 11/01/1931.
51 Ibidem.
52 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.7, 23/08/1929.
53 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 04/09/1928.
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[...] no fundo de seus olhos entristecidos, a mesma imagem que ao vê-la pela primeira vez
encontrei e, apenas com a “maquilagem”, com a ponta rubra do “batom” e o traço fino
de carvão e o Kohl que usa na sua “toilete”, disfarça um pouco a sua aparência, tão
somente aparência...54

Passada a euforia causada pelas transformações iniciadas durante administração Otávio

Rocha, a verdade é que a discussão sobre essa série de problemas fez emergir na imprensa a

reivindicação de um plano de urbanização para Porto Alegre, assunto, aliás, onipresente em todas

as grandes capitais do Brasil na década de 1930, quando comissões de plano, concursos e

contratos para tal organizados se tornariam a regra geral do urbanismo (LEME 1999). Conforme

as notícias veiculadas, faltava ainda a “planta geral, previamente estudada e concluída pela técnica

especializada”55.

[...] Porto Alegre precisa, com efeito, de uma planta modelar para delineação completa,
presente e futura, da cidade e seus arrabaldes. Por aí afora se edifica continuamente sob o
regime da improvisação (é o efeito que produz) das especulações em vendas de terrenos.
A nossa arquitetura local já se faz notar como expoente artístico de grande mérito; precisa
portanto, ser bem exposta em áreas que, previamente demarcadas, obedeçam ao
desenvolvimento do plano geral de estudo feito sob a responsabilidade técnica
especializada56.

Foi durante o governo de Alberto Bins que essa discussão se fez mais presente. No início

de novembro de 1928, com efeito, começaram a aparecer nos dois jornais notícias a respeito da

vinda do urbanista francês Alfred Agache a Porto Alegre, que se encontrava no Rio de Janeiro

elaborando um plano de remodelação para a então capital da República57. Segundo entrevista do

intendente Alberto Bins, ao Diário de Notícias, o diretor da Comissão de Obras Novas, Fernando

Martins, teve a oportunidade de conhecer os trabalhos de Agache no Rio de Janeiro quando lá

esteve encarregado de estudar diversos assuntos para a Prefeitura de Porto Alegre58.  O

intendente, então, “em vista da transformação por que esta[va] passando Porto Alegre [...]

lembrou-se de convidá-lo [para] emitir o seu parecer sobre vários problemas de embelezamento

54 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 04/09/1928.
55 SILVEIRA, G. Perspectivas da capital. Correio do Povo, Porto Alegre, p.3, 07/01/1932.
56 Ibidem. Aspectos urbanos e arquitetura. Correio do Povo, Porto Alegre, p.3, 27/09/1933.
57 A respeito da obra de Agache no Rio de Janeiro ver: PEREIRA, M. da S. Pensando a Metrópole Moderna: os
planos de Agache e Le Corbusier para o Rio de Janeiro. In: RIBEIRO, L.C.Q. e PECHMAN, R. (orgs). Cidade,
Povo e Nação: gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1996, p.363-76; SILVA,
L. A trajetória de Alfred Donat Agache no Brasil. In: RIBEIRO, L.C; PECHMAN, R. (orgs). Cidade, povo e
nação: gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996, p.397-410 e
STUCKENBRUCK, D.C. O Rio de Janeiro em Questão: o Plano Agache e o Ideário Reformista dos anos 20.
Rio de Janeiro, IPPUR/ FASE, 1996;.
58 A remodelação da cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 21/11/1928.
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da capital, notadamente os que prend[ia]m à abertura da avenida Borges de Medeiros e o

ajardinamento do Campo da Redenção”59.

A vinda de Agache a Porto Alegre abriu espaço na imprensa para uma discussão

propriamente urbanística. Em artigo publicado no Correio do Povo, afirmava-se que

[...] o advento do sr. Antonio Prado Junior à Prefeitura do Distrito Federal atraiu as
atenções gerais do país para uma grande arte quase ignorada no Brasil – o urbanismo.
Promovendo a vinda de um urbanista para a metrópole brasileira, o sr. Prado Júnior
informou às populações que há especialistas nas cidades [...] e o urbanismo, graças à
vinda do professor Alfred Agache, se fez preocupação geral, a preocupação da moda, a
preocupação chique, a coqueluche da época...60.

Alfred Agache chegou em Porto Alegre em 18 de novembro de 1928. Neste mesmo dia,

o Correio do Povo publicou uma matéria de página inteira apresentando o seu plano de remodelação

para o Rio de Janeiro e trazendo imagens da “Porta do Brasil” e também as plantas dos bairros

formados pelo desmanche do Morro do Castelo61. Sua chegada foi amplamente noticiada pelos

jornais que sublinhavam a importância do urbanista, referindo-se a ele como “nome de projeção

universal na ciência e arte do urbanismo”62. Um regionalista como Roque Callage logo perceberia

a afinidade de propósitos com relação ao urbanista francês, chamando a atenção para o problema

da falta de arborização na capital:

Convidado especialmente para conhecer a nossa capital e emitir a sua opinião autorizada
e acatada sobre uns quantos problemas que se ligam diretamente à transformação por que
passa a metrópole rio-grandense, não será difícil desde logo obter a municipalidade do
famoso urbanista uma opinião definitiva. Senhor da beleza, mestre das linhas rigorosas da
perfeição de Ruskin, o professor Agache, em qualquer ponto de vista em que se coloque,
até mesmo obedecendo injunções de ordem econômica, é sobretudo um artista,
verdadeiro enamorado da natureza, ao que se diz, um grande amigo das árvores,
julgando-as indispensáveis na ornamentação da “urbs” e mais indispensáveis ainda como
elementos de suavidade e de refugio nas cidades de climas abrasadores63.

Em companhia do Major Alberto Bins, Alfred Agache foi conhecer a cidade e as obras de

remodelação que estavam sendo executadas pela prefeitura. Em entrevista ao Diário de Notícias, o

intendente, de sua parte, relatou as primeiras impressões de Agache sobre Porto Alegre64. Ele

59 Encontra-se há meses, no Rio de Janeiro, o conhecido urbanista francês, engenheiro Agache, contratado para
apresentar um plano de remodelação da capital da República. Correio do Povo, Porto Alegre, p.4, 08/11/1928.
60 Urbanismo: coqueluche da época. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 21/11/1928.
61 O que será o Rio de Janeiro de amanhã, através do Plano Agache. Correio do Povo, Porto Alegre, p.10,
18/11/1928.
62 A remodelação da cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 21/11/1928.
63 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 21/11/1928.
64 A remodelação da cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 21/11/1928.
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teria concordado com o traçado da avenida Borges de Medeiros e com a construção do viaduto

na rua Duque de Caxias e achou necessária a imediata abertura da avenida Farrapos, que ligaria o

centro à zona norte. Sugeriu também a construção de uma avenida beira-rio, numa área que

deveria ser aterrada no bairro Praia de Belas, junto ao rio Guaíba. Para o Campo da Redenção

recomendou a criação de um parque reservado para o público, já que considerou a área pequena

para a construção de uma praça de desportos, que deveria ser localizada em outro ponto.

Manifestou-se contrário ao prolongamento das ruas pelo Campo da Redenção, onde somente

deveriam existir avenidas para passeio. Além disso, o urbanista teria observado as duas faltas mais

importantes de que se ressentia Porto Alegre naquele momento: a organização de uma planta

cadastral, onde deveriam constar todos os terrenos, ruas e casas e, com base nela, o plano de

conjunto para o desenvolvimento interno da cidade65.

No final da entrevista, o intendente afirmou ainda que “[...] a autoridade universalmente

reconhecida do professor Agache, constitu[ía] a melhor confiança de que as suas sugestões, os

seus conselhos técnicos e a sua visão artística trar[iam] impulso definitivo ao plano de

transformar-se Porto Alegre numa das mais belas cidades do Brasil”66. Voltando ao Rio de

Janeiro, Agache deveria elaborar um projeto geral de desenvolvimento que abrangesse a expansão

de Porto Alegre em um período de 50 anos.

Se de um lado a presença de Alfred Agache causou euforia pela importância que

representava, de outro despertou a crítica por parte dos profissionais nacionais em relação à

contratação de estrangeiros para realizarem planos de urbanização para as cidades brasileiras.

Segundo Lúcia Silva, já no Rio de Janeiro a vinda de Agache ao Rio de Janeiro teria causado uma

ampla discussão no meio arquitetônico carioca (SILVA 1996, p.405). A polêmica profissional

chegou também a Porto Alegre, como pode ser verificado numa série de artigos publicados no

Diário de Notícias67 entre novembro e dezembro de 1928, de autoria de Teófilo Borges Barros68,

então arquiteto da Diretoria de Obras Públicas de Porto Alegre.

65 A remodelação da cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.7, 22/11/1928.
66 A remodelação da cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 21/11/1928.
67 Ver ainda: BARROS, T.B. de. Os destinos estéticos do Rio de Janeiro...Em boas mãos. Diário de Notícias,
16/10/1928, p.12; 19/10/1928, p.5 e 23/10/1928, p.12.
68 Theóphilo Borges de Barros (1882-?) era gaúcho. Foi aluno do arquiteto Manoel Itaqui, que também foi seu
orientador no curso de Arquitetura, da Escola de Engenharia de Porto Alegre. Formou-se em maio de 1914. Em
1913 foi nomeado condutor da Secretaria de Obras onde, sob a direção do engenheiro Afonso Herbert,
encarregou-se da fiscalização de diversas obras. Com a aposentadoria de Herbert, Barros assumiu a direção da
Diretoria de Obras e nessa posição projetou algumas das mais importantes obras oficiais do Estado, dentre elas a
conclusão da Biblioteca Pública, o prédio do jornal A Federação, o colégio Paula Soares e os edifícios gêmeos
da Secretaria da Fazenda e das Obras Públicas. Segundo Weimer, provavelmente aposentou-se antes de 1933,
pois nunca solicitou seu registro (WEIMER 2004, pp.29-30).
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Para Barros, o prefeito do Distrito Federal, “[...] na ânsia de nimbar-se [sic] com toda a

glória da realização de um dos mais notáveis feitos urbanísticos do século, mandou buscar de

Paris alguém que fosse capaz de fazer o que nenhum patrício seu (o Sr. Prado Jr. [era] brasileiro)

até então conseguira fazer: o nunca concebido plano de remodelação e aformoseamento do Rio

de Janeiro”. E atentava para o fato de que, há alguns anos atrás, o prefeito Carlos Sampaio já

havia realizado um concurso para a execução desse plano, mas os projetos apresentados, “vários

produzidos por profissionais brasileiros, foram parar nos arquivos das velhas repartições, e isto,

devido ao desprestígio do “produto nacional”69.

 Segundo o engenheiro-arquiteto, com a popularidade atingida no Brasil, Alfred Agache

veio parar em Porto Alegre, mas “parar não [era] bem o termo, pois que S.S. veio de avião viu a

cidade a vol d oiseau e volveu de avião, e tudo isto em menos tempo do que levaria para fixar um

pensamento urbanístico”. Na cidade, ele teria feito “algumas observações ligeiras”, restando

apenas a “promessa de um relatório à municipalidade”70.

Theófilo Barros comentou ainda a acusação que pesava sobre o urbanista de “haver

confeccionado o seu majestoso projeto inteiramente dentro dos moldes do plano notável dos

arquitetos Cortez e Bhruns”71 que, segundo ele era “notável pela sua técnica [e] empolgante pela

sua beleza”, mas que havia sido esquecido nos porões da prefeitura. Com a vinda de Agache para

o Rio de Janeiro, todos os planos urbanísticos elaborados para a cidade “emergiram do pó do

esquecimento”, inclusive o trabalho dos arquitetos Cortez e Bhruns, “o qual de tal modo

impressionou o grande urbanista, que não lhe foi possível furtar-se ao desejo de tomá-lo para

modelo. Daí a mesma concepção em tudo, desde a Praça Monumental que no projeto Agache

tem a denominação de Porta do Brasil, até os menores detalhes”72. E finalizou o seu artigo se

forma irônica, fazendo uma “revelação sensacional: os arquitetos Cortez e Bhruns [eram]

brasileiros” e o que o “próprio sr. Agache” teria se encarregado “de reerguer no devido nível a

nossa dignidade profissional tão brutalmente abatida”73.

69 BARROS, T.B. Em torno do velho problema da remodelação e aformoseamento do Rio de Janeiro. Diário de
Notícias, Porto Alegre, p.3, 05/12/1928.
70 Ibidem.
71 Contratado pela prefeitura carioca, Agache, como fonte de estudo para o seu trabalho, teria consultado e
analisado cinco projetos de urbanização realizados para o Rio de Janeiro, entre eles o plano que os arquitetos
Cortez e Bhruns realizaram em 1921. Ao apresentar a maquete do plano de urbanização ao prefeito e ao
presidente da República, Agache foi acusado de plágio por Cortez, pois a “Porta do Brasil” era idêntica à do
projeto de 1921. O urbanista se defendeu afirmando que a solução dada era análoga, assim como um projeto de
1919 que previa a mesma coisa, isto é, uma praça na interseção de três avenidas (SILVA 1996, p.405).
72 BARROS, T.B. Em torno do velho problema da remodelação e aformoseamento do Rio de Janeiro. Diário de
Notícias, Porto Alegre, p.3, 05/12/1928.
73 BARROS, T.B. Em torno do velho problema da remodelação e aformoseamento do Rio de Janeiro. Diário de
Notícias, Porto Alegre, p.3, 05/12/1928.
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Ainda no mês de dezembro de 1928, Barros publicou outro artigo alertando para a falta

de um plano urbanístico de conjunto para Porto Alegre, sugerindo que a engenharia nacional, e

se possível, a gaúcha traçasse “[...] um projeto completo e definitivo de remodelação e

aformoseamento de Porto Alegre, no qual se fix[ass]em com precisão todos os melhoramentos

aconselhados pelos modernos preceitos urbanísticos”74.

 O fato é que Alfred Agache acabou não realizando nenhum plano para Porto Alegre. Seu

único projeto concretizado na cidade foi o ajardinamento do Campo da Redenção, adaptado em

1935 pelo arquiteto da prefeitura Christiano Gelbert, para a realização da Exposição do

Centenário Farroupilha. A discussão sobre a criação de um plano de urbanização só viria a ser

retomada em 1936. Neste ano, os jovens engenheiros Edvaldo Paiva75 e Ubatuba de Faria76 que

faziam parte da equipe da Diretoria de Cadastro da Prefeitura, após realizarem um levantamento

topográfico de Porto Alegre, observaram a necessidade da elaboração de um novo plano para a

cidade. Desenvolveram então, um projeto inspirado no plano de Agache para o Rio de Janeiro e

no Plano de Avenidas de São Paulo, de Prestes Maia (ALMEIDA 1999, pp.379-80). A obra

resultante foi exposta em 1936 num armazém na Rua da Praia e recebeu o nome de “Exposição

de Urbanismo”.

 Em novembro de 1936, o evento foi divulgado nas páginas do Correio do Povo, que na

ocasião publicou uma entrevista com Ubatuba de Faria, onde o engenheiro alertava os leitores

sobre a falta de um plano preconcebido de urbanismo para Porto Alegre, dizendo que o que

existia naquele momento era apenas “[...] a obra mutilada do saudoso dr. Octávio Rocha”. Com

exceção da zona central, num círculo restrito, tudo ainda estava por ser feito. Vários bairros

como Menino Deus, Cidade Baixa, São João e Navegantes ainda esperavam “[...] calçamento,

ruas de fácil acesso, iluminação, enfim, todo um conforto que as leis do urbanismo aconselham e

indicam”77.

74 BARROS, T.B. Urbanizar, sim...mas ur-ba-ni-zar. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.12, 30/12/1928.
75 Edvaldo Pereira Paiva (1911-1981) nasceu em Porto Alegre. Formou-se em Engenharia Civil pela Escola de
Engenharia do Rio Grande do Sul em 1935. Trabalhou na Prefeitura de Porto Alegre. Em companhia de Luiz
Arthur Ubatuba de Faria elaborou o Plano de Avenidas de 1936. Em 1940 foi enviado para Montevidéu para
realizar uma especialização em urbanismo. Foi responsável também pelo Expediente Urbano de Porto Alegre em
1943 e chefiou a equipe que elaborou o I Plano Diretor de Porto Alegre, em 1959. Foi professor das disciplinas
de urbanismo e arquitetura paisagística na Faculdade de Arquitetura (LEME 1999, pp.515-16; WEIMER 2004,
pp.131-32).
76 Luiz Arthur Ubatuba de Faria (1908-1954) era natural de Rio Grande. Formou-se em Engenharia Civil pela
Escola de Engenharia do Rio Grande do Sul em 1932. Entre 1939 e 1942, realizou seu curso de urbanismo no
Instituto de Urbanismo de Montevidéu. Trabalhou na Prefeitura de Porto Alegre, substituindo Edvaldo Paiva a
partir de 1948. Foi um dos fundadores do Departamento Regional do IAB e também professor no curso de
Arquitetura do Instituto de Belas Artes (LEME 1999, pp.458-9; WEIMER 2004, p.59).
77 Um problema de urbanismo e aformoseamento da capital. Correio do Povo, Porto Alegre, p.18, 26/11/1936.
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Também o Diário de Notícias noticiou o evento, apresentando detalhes técnicos sobre os

trabalhos então apresentados pelos engenheiros da Prefeitura. Salientando a enorme visitação da

mostra, em média 2500 visitantes por dia, comentou a sua divisão em duas partes principais:

A primeira é composta pelos serviços de atribuição da Diretoria citada, topografia em
geral, levantamentos, nivelamentos, cadastro dos quarteirões, triangulação cadastral. A
segunda é um conjunto de plantas e maquetes organizadas pelos funcionários da
Diretoria, de acordo com um plano geral de urbanização de Porto Alegre78.

O Plano Geral de Urbanização compunha-se de um “Plano de Avenidas” e vários

“Projetos de Extensão, Remodelação, Saneamento, e Embelezamento”, que denunciavam a

inspiração em Agache e Prestes Maia, consistindo à maneira do plano para São Paulo na criação

de radiais e de um sistema racional de ligações perimetrais79. Entre os projetos propostos estavam

a construção de uma entrada monumental para a cidade, à maneira do plano para o Rio de

Janeiro, bairros residenciais e industriais, parques náuticos, a canalização do Riacho, avenidas e

parques de árvores.

 Este plano também foi exposto no Rio de Janeiro em 1937, na Exposição de Estatística e

Educação80. Na ocasião, Ubatuba de Faria foi o representante da Prefeitura de Porto Alegre. Em

fevereiro de 1937, o Correio do Povo comentou o sucesso da exposição fora do estado. As plantas e

maquetes foram enviadas também para o Instituto de Belas Artes onde, a convite do seu diretor

o arquiteto Nestor de Figueiredo, o engenheiro gaúcho proferiu uma palestra. O artigo

comentava precisamente a repercussão da exposição na imprensa carioca e as entrevistas de Faria

aos jornais A Noite e o Correio da Manhã. Segundo o Correio do Povo, em O Jornal, o engenheiro e

professor de urbanismo no Rio de Janeiro Armando de Godoy, autor do segundo projeto da

nova capital de Goiás, publicou um artigo (transcrito pelo Correio do Povo) chamado “Um vasto

programa de obras para Porto Alegre”, elogiando a iniciativa dos engenheiros gaúchos.

Após a Exposição, Edvaldo Paiva e Ubatuba de Faria publicaram suas pesquisas e seus

planos de remodelação numa obra denominada Contribuição ao Estudo da Urbanização de Porto

Alegre81, que, ao lado do Plano de Melhoramentos de 1914, deveria orientar a elaboração do novo

Plano Diretor de Porto Alegre, pelo urbanista Arnaldo Gladosh, contratado para tal pelo prefeito

Loureiro da Silva em 1938.

78 Continua visitadíssima a Exposição de Urbanismo. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.3, 01/12/1936.
79 Ibidem.
80 O êxito da exposição de urbanismo de Porto Alegre no Rio de Janeiro. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7,
02/02/1937.
81 PAIVA, E. e FARIA, U, de. Contribuição ao Estudo de Urbanização de Porto Alegre. Porto Alegre, 1937.
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1.4. Ecos da nova fisionomia arquitetônica da cidade

As transformações urbanas em Porto Alegre também acarretaram modificações no

campo construtivo. Com efeito, a partir da década de 1920, o número de construções na cidade

aumentou consideravelmente e deu-se início também à verticalização da área central. Por certo,

este crescimento foi acompanhado de mudanças significativas nas condições materiais de

exercício do métier na cidade, seja do ponto de vista do impacto local das novas técnicas e dos

programas de usos então suscitados, seja do ponto de vista da formação e inserção de novos

agentes produtivos no mercado de trabalho. De um lado, profissionais especializados, muitos dos

quais formados no exterior, atraídos pelo crescimento econômico do estado, que traziam para o

campo da arquitetura e da engenharia novas técnicas, métodos construtivos, estilos arquitetônicos

e padrões novos de intervenção profissional. De outro, grandes empresas atuantes no mercado

imobiliário e nas obras públicas que redefiniriam em moldes industriais o padrão de intervenção

em infra-estrutura, urbanismo e construção civil.

O campo da construção civil em Porto Alegre nesta época caracterizava-se por uma

grande variedade de perfis profissionais. Predominavam os arquitetos de origem estrangeira, a

maioria vinda da Europa germânica, mas destacavam-se também profissionais nacionais, muitos

formados na própria Escola de Engenharia de Porto Alegre, criada em 1896/7, onde era

cultivado um certo intercâmbio com instituições estrangeiras, alguns formados no exterior,

principalmente na Alemanha e no Uruguai, outros formados no Rio de Janeiro, na Escola

Politécnica ou na Escola Nacional de Belas Artes, alguns vindos de outros estados. Mas a

presença mais marcante era de arquitetos e construtores alemães. Günter Weimer, arquiteto e

pesquisador da arquitetura produzida pelos alemães no Rio Grande do Sul, encontrou em suas

pesquisas vários nomes de profissionais de origens diversas que desempenharam um papel

importante na arquitetura local. Em seu livro Arquitetos e Construtores no Rio Grande do Sul 1892-

1945 (2004), o autor apresenta mais de 200 nomes, entre engenheiros, arquitetos e construtores

que atuaram no estado no período da República Velha até a Segunda Guerra.

Essa diversidade de referências acabou se refletindo consideravelmente na prática

arquitetônica e na paisagem da cidade. Com efeito, nas décadas de 1920 e 1930, em Porto Alegre,

a proliferação de estilos deu a feição arquitetônica desta cidade em processo de modernização.

Do eclético e do clássico, passando pelo neocolonial, o californiano, o missões, e chegando às

primeiras manifestações modernas, o fato é que por toda parte difundiam-se procedimentos

formais e técnicos novos, que acentuavam a ruptura com os padrões tradicionais já ensaiada
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excepcionalmente desde meados do século XIX82. Cabe lembrar ainda que muitos desses

profissionais lecionaram na Escola de Engenharia local, trazendo suas referências para o ensino

profissional.

Juntamente com o aumento no número de construções, surgiam também novas tipologias

como armazéns, edifícios de escritórios, edifícios públicos, cinemas, casas comerciais, bancos,

hotéis, empórios, palacetes, fábricas, etc. A área central, que concentrava o maior crescimento,

era o espaço preferencial da zona comercial e onde se localizavam as construções em altura. Nos

bairros periféricos localizavam-se a zona industrial (principalmente na parte norte, nos bairros

São João e Navegantes) e a zona residencial da classe alta, em bairros como Petrópolis e

Ipanema, locais onde eram construídos palacetes e residências de luxo.

Já em 1928, observava-se que o aumento do número de construções em Porto Alegre era

notável, não havendo, em tempo algum, “tamanha febre de edificação” na cidade. Este surto de

construções, iniciado durante a administração Otávio Rocha, teria influenciado também a

melhoria do próprio estilo arquitetônico. A maioria das construções de alvenaria já obedecia “a

uma nova harmonia estética” e a capital já contava com “belas e confortáveis edificações”83.

 Em 1929, Roque Callage afirmava que quem tivesse o trabalho de percorrer a cidade em

todas as direções, visitando todos os seus bairros, todos os seus arrabaldes, notaria “o incremento

formidável que a edificação predial” tinha tomado, o que fazia com que Porto Alegre pudesse ser

comparada “com as capitais do país que mais constroem, entre as quais São Paulo, sem favor

algum, ocupa[va] o primeiro lugar”84.

Por toda a parte se vão erguendo toda a sorte de edifícios, desde os arranha-céus, dos
palacetes de luxo, dos “bungalows” e vivendas confortáveis, até a modesta casinha do
operário que aí esfola como besta, o dia inteiro, para garantir de futuro, o lar humilde e
tranqüilo de sua família85.

Os jornais noticiavam que o número de construções na cidade vinha crescendo ano a ano.

A tabela a seguir mostra o crescimento no período de 1924 a 192986.

82 Ver: WEIMER, G. A fase historicista da arquitetura no Rio Grande do Sul. In: FABRIS, A. (org). Ecletismo
na arquitetura brasileira. São Paulo: Nobel, 1987, pp.257-79.
83 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 13/07/1928.
84 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 21/12/1929.
85 Ibidem.
86 As edificações em Porto Alegre. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.3, 24/10/1930.
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Ano Número de construções
1924 922
1925 1.261
1926 1.396
1927 1.837
1928 2.074
1929 2.356

Em 1930, foi realizado um levantamento das edificações em Porto Alegre para a cobrança

do imposto predial. Dos 24.956 prédios levantados, 15.340 eram de alvenaria, 7.775 eram de

madeira e 1.341 eram de construção mista. Deste total, 24.873 eram térreos ou assobradados, 49

possuíam dois andares, 9 tinham três andares, 18 tinham quatro andares, 3 eram de cinco andares

e 6 eram de seis andares. Já na zona suburbana encontravam-se 9.474 prédios de todos os tipos87.

Verifica-se, por esses dados, que em 1929 predominavam ainda as construções de pouca

altura88. É nesta época, entretanto, que começaram a aparecer os primeiros arranha-céus,

acanhados ainda, mas que causavam euforia na cidade pelo aspecto de “modernidade” que

pareciam proporcionar. Porto Alegre havia saído “da fase das edificações baixas, de beiral de

telhado89 para entrar no “período do[s] arranha-céu[s]” que “embelezam extraordinariamente o

centro da cidade”90.

É o delírio das alturas. É o desejo voluptuoso de subir... E quem não gosta de subir, na
vida? Naturalmente, só os asmáticos e os cardíacos. Quanto à edificação predial, é coisa
que não se discute. A cidade já está cheia de edifícios altos. Erguem-se por toda a parte
esses imponentes dominadores do espaço. Na falta do verdadeiro arranha-céu, desses 15
ou 20 andares, temos aí os seus suplentes de cinco, de seis, de sete “pisos” que já
chamam, portanto, a atenção do forasteiro91.

No final de 1928, o cronista de “A cidade” observava que “vinte alterosos edifícios,

alguns de grandes proporções” estavam sendo construídos naquele momento no centro da cidade

e que nunca a edificação em Porto Alegre havia recebido tão forte incremento. Segundo Callage,

87 As edificações em Porto Alegre. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.3, 24/10/1930.
88 Ver ainda: A cidade à época em que surgiu o Correio do Povo. Correio do Povo, Porto Alegre, p.10,
01/10/1930; Como aumenta a cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9, 04/01/1931; O movimento das
edificações em 1931. Correio do Povo, Porto Alegre, p.24, 01/01/1932.
89 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 24/07/1928.
90 As grandes construções na cidade que se moderniza. Correio do Povo, Porto Alegre, p.9, 06/04/1930.
91 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 24/07/1928.
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até “cinco anos atrás, a nossa capital não possuía mais que quatro edifícios em relação à altura: o

Grande Hotel, Café Colombo, casa Esteves Barbosa e Hotel Lagache”92.

O centro da cidade, em especial a Avenida Borges de Medeiros, era o palco principal da

construção dos edifícios em altura. O perímetro central era o local onde “se desenha[va] a linha

da remodelação de Porto Alegre”. Era ainda “nesse núcleo vital do nosso dinamismo civilizado

que se observa[va] o progresso de Porto Alegre em matéria de construção93.

Várias lojas, escritórios e hotéis já tinham se instalado nessas construções, que também

deveriam ser apreciadas por “modificar os padrões da nossa vida social, pela introdução do

sistema de apartamentos de habitação coletiva” fazendo desaparecer os “pardieiros, as casas de

aspecto venerando, inimigas da higiene e da graça arquitetônica”94. O processo de verticalização

das construções era, portanto, associado a um processo de urbanização coletivização da habitação

contraposto à forma também ali comum de “encortiçamento” ou amontoamento de famílias

proletárias no interior de velhas casas e sobrados da cidade subdivididos em múltiplas unidades

de moradia. Os jornais faziam campanhas contra as velhas construções, mostrando o mau estado

de conservação de diversos casarões na cidade95. Assim, não era mais possível deter “essa febre

intensamente alta pelas edificações alterosas” pois,

[...] onde houver um terreno baldio, onde for derribado um velho pardieiro, dos tantos
que ainda enfeiam a cidade, ali veremos erguer-se em breve, um grande prédio, senão um
verdadeiro “arranha-céus”, pelo menos um edifício fora do comum. A “urbs” já está se
enchendo de edificações assim96.

Cabe aqui assinalar a importância das empresas construtoras neste processo de

reconstrução e verticalização da cidade e introdução de novos programas arquitetônicos. Com a

regulamentação das profissões de engenheiro e arquiteto, em 1933, essas firmas observaram um

crescimento notável, sendo responsáveis pela introdução de novas tecnologias que permitiram o

aumento do gabarito das edificações em Porto Alegre. Além disso, trouxeram para seus quadros

de funcionários as competências estrangeiras dispensadas pelo processo de regulamentação da

profissão no país, e certamente também desde então prejudicadas em termos de contratos de

trabalho e condições de remuneração. Engenheiros e arquitetos passariam a trabalhar como

92 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 08/11/1928.
93 As grandes construções na cidade que se moderniza. Correio do Povo, Porto Alegre, p.9, 06/04/1930.
94 Ibidem.
95 Um exemplo é a coluna do Diário de Notícias chamada “Coisas irritantes”. Ali eram publicadas as fotos das
construções em mau estado de conservação.
96 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 08/11/1928.
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desenhistas, deixando um espaço nas plantas para que algum profissional diplomado assumisse a

responsabilidade pelo projeto.

Algumas destas empresas chegaram a atingir grande porte como a Azevedo Moura e

Gertum97, a Dahne, Conceição98 e a A.D Aydos e Cia99. Além das empresas locais, duas

multinacionais se instalariam em Porto Alegre no final da década de 1920: as firmas alemãs

Dyckerhoff e Widmann100 e Gruen e Bilfinger101, ambas tendo aberto filiais em Buenos Aires e no

Rio de Janeiro.

Entre os edifícios realizados por estes novos agentes da construção civil em Porto Alegre,

destacava-se o da Previdência do Sul102 (Figura 9), que também abrigava o Cinema Imperial.

Construído pela empresa Azevedo Moura e Gertum na Praça da Alfândega, tinha 11 andares e

dominava, “sobranceiro, toda a cidade”. Afirmava-se que nada fazia “sombra a sua formidável

armadura de cimento armado”. Apesar de ainda não estar concluído, esse prédio já era o mais

alto da cidade em 1928 e previa-se que “dentro de pouco tempo outros iguais ou maiores

surgir[iam] em disputa às alturas”103.

97 Azevedo Moura e Gertum foi a empresa construtora de atuação mais significativa no período abordado por
este trabalho. Foi fundada por Fernando de Azevedo Moura e Oscar Gertum em 1925, ambos eram engenheiros
formados pela Escola de Engenharia de Porto Alegre. O auge de suas atividades aconteceu durante a década de
1920, quando a empresa chegou a aprovar uma média de dois projetos por mês em Porto Alegre, desempenhando
um papel muito importante na verticalização da cidade. Encerrou suas atividades em 1990 (WEIMER, 2004, p.
24). Seu acervo foi doado à Faculdade de Arquitetura do Centro Universitário Ritter dos Reis em Porto Alegre e
encontra-se disponível para a pesquisa.
98 A empresa construtora Dahne e Coinceição foi fundada pelos engenheiros João de Abreu Dahne e Laurí
Antunes Conceição, ambos formados pela escola de Engenharia de Porto Alegre em 1907 e 1920. Foi muito
atuante no mercado de construções da cidade entre 1929 e 1943, quando faliu. Segundo Weimer, neste período,
aprovou cerca de 120 projetos na Prefeitura, dentre os quais estão algumas obras mais importantes da época,
como os edifícios Nunes Dias e o Clube do Comércio (WEIMER, 2004, p.51).
99 A.D. Aydos e Cia Ltda foi uma construtora fundada em 1926 pelo engenheiro Alberto Aydos, formado pela
Escola de Engenharia de Porto Alegre em 1924. Entre os arquitetos que colaboraram com a empresa estão o
espanhol Fernando Corona, e os alemães Adolf Siegert e Franz Filsinger. O último, entre 1928 e 1934, realizaria
38 projetos para a firma, sendo responsável pelo significativo aumento da qualidade dos projetos (WEIMER
2004, p.23).
100 Já citada na nota 24.
101 A empresa Gruen & Bilfinger tinha sede em Manhein e filiais em doze cidades da Alemanha e ainda em
Atenas, Lisboa, Sofia, Saloniki, Estocolmo, Buenos Aires e São Paulo. Seu campo de atividades estava
direcionado para a execução de obras de grande porte como estradas de ferro, pontes, túneis, usinas hidrelétricas,
diques, obras de saneamento, pavimentação de cimento armado e fábricas. Atuou em Porto Alegre por ter
vencido a concorrência para a construção do ramal Barretos da Viação Férrea (WEIMER 2004, p.78).
102 Ver também: Um símbolo de progresso da metrópole riograndense. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.9,
18/01/1931.
103 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 24/07/1928.
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Durante a década de 1930 foram erguidos vários “arranha-céus” como o Edifício Bier &

Ulmann, com seis pavimentos, destinado a abrigar os escritórios e armazéns da firma de mesmo

nome, de construção da empresa E. Kemmitz e Cia; o Edifício Chaves Barcellos, com nove

andares e estrutura de aço e cimento armado, construído pela Azevedo Moura e Gertum,

destinado a um hotel; o Edifício Bastian Pinto, com sete andares e estava sendo construído pela

Dyckerhoff e Widmann, destinado a apartamentos de aluguel, consultórios médicos e lojas e o

Ed. Alcaraz, com sete andares, construído pela firma E. Kemmitz e Cia104.

Em outubro de 1934, o Correio do Povo publicava um artigo chamado “Uma das mais belas

construções de Porto Alegre” que apresentava precisamente uma reportagem sobre o edifício

Renner (Figura 10), construído pela Azevedo Moura e Gertum, projeto do arquiteto Egon

Weindorfer105. Além deste prédio, o artigo citava outros construídos pela mesma empresa como a

Galeria Chaves, o Novo Hotel Jung e o edifício Rheigantz e assinalava a importância local da

construtora: “é portanto com justiça que declinamos aqui o nome dos engenheiros-construtores

Azevedo Moura e Gertum, a quem já uma boa parcela deve a metrópole rio-grandense, pela sua

moderna arquitetura”106. Além deste, vários outros artigos publicados nos jornais gaúchos

104 As grandes construções na cidade que se moderniza. Correio do Povo, Porto Alegre, p.9, 06/04/1930.
105 Egon Weindorfer (1897-1973) era austríaco e se formou na Deutsche Technische Hochschule de Praga.
Trabalhou na empresa Azevedo Moura e Gertum entre 1928 e 1956, projetando para firma residências, edifícios
comerciais e industriais. Ainda trabalhou como calculista de projetos de vários outros arquitetos (WEIMER
2004, pp.185-6).
106 Uma das mais belas construções de Porto Alegre. Correio do Povo, Porto Alegre, p.15, 02/10/1934.

Figura 9: O Edifício da Previdência do Sul (à esquerda).
Figura 10: O Edifício Renner.
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apresentavam projetos e obras executados pela empresa como, por exemplo, o Instituto para

Cegos Dr. Getúlio Vargas, o abrigo da Praça 15 de Novembro e as novas estações para venda de

gasolina107, assinalando a importância da construtora como introdutora de novos programas em

Porto Alegre.

Em julho de 1936, o mesmo jornal afirmava que dentro em breve seriam construídos

mais quatro “arranha-céus” na avenida Borges de Medeiros. Eram os edifícios da firma Rafael

Guaspari, do IPE (Instituto de Previdência do Estado) e da Sul-América (um para a área de

Capitalização e outro para a Companhia de Seguros)108. Destacavam-se também os novos

edifícios que abrigavam os hotéis, como o Hotel Carraro (Figura 11), o Novo Hotel Jung (Figura

12), o Hotel Regina e o Grande Hotel 109.

O surgimento dos primeiros edifícios em altura em Porto Alegre gerou uma euforia na

imprensa, que exaltava freqüentemente as novas edificações. Conforme Roque Callage, durante

muito tempo, “a metrópole gaúcha” não havia mostrado interesse pelas grandes construções.

Somente “quando veio à baila a febre dos ‘arranha-céus’ cariocas e paulistas (principalmente estes

últimos) é que os nossos grandes proprietários empreendedores se deixaram tomar da mesma

107 Ver respectivamente: Instituto para cegos Dr. Getúlio Vargas. Correio do Povo, Porto Alegre, p.8,
26/01/1930; O abrigo da Praça XV de Novembro. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 26/10/1932 e Novos
postos de venda de gasolina. Correio do Povo, Porto Alegre, p.13, 20/01/1935.
108 Os arranha-céus em Porto Alegre. Correio do Povo, Porto Alegre, p.21, 21/07/1936.
109 Uma face expressiva do nosso progresso. Correio do Povo, Porto Alegre, p.4, 01/10/1936.

Figura 11: O Hotel Carraro (à esquerda)
Figura 12: O Novo Hotel Jung
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volúpia deliciosa das alturas”110. Percebe-se um sentimento de ufanismo em relação aos novos

prédios, “[...] genuínos edifícios ‘yankees’, esplêndidas demonstrações da engenharia

contemporânea e símbolos de uma época que encontrou sua expressão no aço”111.

A cidade de Nova Iorque geralmente aparecia como uma referência na construção dos

arranha-céus. Sua silhueta “para o que dela se aproxima[va] pelo lado do mar, [era] como uma

assembléia de gigantes que desafia[vam] as leis da proporção, rindo-se do estupor que causa[vam]

ao forasteiro”112. Um artigo publicado no Diário de Notícias definia Nova Iorque como “um

amontoado de colunas quadradas como uma colméia cubista construída pela abelha-homem” e

apresentava imagens da Broadway, da Avenida Madison e da Quinta Avenida113.

 Em 1928, Geraldino Silveira tecia algumas considerações no mesmo jornal a respeito

“deste modelo arquitetônico” que começava a empolgar Porto Alegre. Com relação à “estética da

edificação predial”, o articulista afirmava que

[...] não importa que ele [o arranha-céu] quebre, tão violentamente, o nível de altura que
predomina, com mais ou menos alteração, no desenvolvimento construtivo de nossas
ruas. O “contraste” também realiza, de certo modo, um detalhe de beleza estética,
quando esta requer impressões visuais que não importem na monotonia das linhas
uniformes, em prejuízo de uma vasta perspectiva de uma cidade moderna114.

Silveira previa o êxito da edificação em altura na cidade, considerando o arranha-céu “um

expoente de beleza e embelezamento de nota decorativa, no relevo aformoseado da capital do

estado”. Além disso, ele vinha nos tirar “da concepção rudimentar ou modesta que, até

recentemente, serviu a nossa engenharia predial” já que havíamos herdado dos antepassados “a

tendência aos pequenos moldes, aos planos exíguos do empreendimento industrial, em contraste,

embora explicável, com outros povos, entre eles, o alemão e o yankee”115.

 Reynaldo Moura também observou, ironicamente, o surgimento dos arranha-céus em

Porto Alegre, associando-os aos símbolos da modernidade técnica, artística e social

contemporânea, o cimento e o ferro, a habitação coletiva e a marcha soviética, o avião e o

cinema:

110 A cidade. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 08/11/1928.
111 ESCUDER, J.M. O arranha-céu. Correio do Povo, Porto Alegre, p.3, 26/11/1930.
112 Ibidem.
113 MOURA, R. Uma cultura de antecipação. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.3, 03/04/1932.
114 SILVEIRA, G. Os arranha-céus. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 18/01/1928.
115 SILVEIRA, G. Os arranha-céus. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.5, 18/01/1928.
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Cimento Portland.
Ferro “made in U.S.A.”
A casa do homem coletivo!
[...]
É o arranha-céu.
Já há disso em Porto Alegre. São de outro mundo para os naturais. O turista não os
percebe. Vinte andares já é só na Rússia! Os Otis são câmaras silenciosas de vertigem.
Um avião num céu vertical. Dá tonturas...
[...]
O arranha-céu é o filme em série. É a coca misturada com cimento pelos engenheiros
modernos. Tem a atração das paralelas cinzentas que se encontram depois, ocultas pela
bruma tranqüila, onde as fechas de sol, em cada manhã de rosa e leite, atingem primeiro,
como lâminas de ouro, a fria epiderme do mundo116.

A construção destes edifícios foi possibilitada pela introdução em Porto Alegre de novas

técnicas construtivas e novos materiais, em especial o concreto armado (que era conhecido como

“cimento-armado”) e o elevador. Não se sabe ao certo quando o concreto armado foi utilizado

pela primeira vez na cidade. O material já teria sido empregado durante a construção do Hotel

Majestic (Figuras 13 e 14), em 1914. Weimer afirma que o engenheiro alemão Alfred Haessler

fazia os cálculos de concreto armado para o arquiteto Théo Wiederspahn desde 1911 (WEIMER

2004, p.82). O assunto foi abordado em alguns artigos na imprensa gaúcha. Em 1929, era

publicada uma reportagem na Revista do Globo que especulava se, na composição do concreto

armado, seria possível substituir o ferro por outro material mais leve117. Já o Correio do Povo

noticiava em 1931, a palestra proferida pelo engenheiro Ary Frederico Torres, diretor do

Laboratório de Resistência dos Materiais na Politécnica de São Paulo, na Sociedade de

Engenharia do Rio Grande do Sul. Na palestra teriam sido discutidas a questão da “dosagem

racional dos concretos” e a “resistência dos concretos à compressão”118. A revista Egatea, da

Escola da Engenharia de Porto Alegre também publicou, entre 1928 e 1930, uma série de artigos

sobre o concreto armado de autoria do arquiteto Gerhard Krause, que trabalhava como assistente

do assistente do Laboratório de Resistência dos Materiais. Entre eles, pode-se citar: “Sobre o

exame de ferro empregado em cimento armado”. “Do cimento de rápido endurecimento” e “Um

ensaio interessante”119.

116 MOURA, R. O arranha-céu. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.4, 20/01/1932.
117 Será possível substituir o ferro do concreto armado? Revista do Globo, Porto Alegre, ano 1, n.18, setembro de 1929,
suplemento de construções.
118 Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 11/07/1931.
119 Ver: KRAUSE, G. Sobre o exame de ferro empregado em cimento armado. Egatea, Porto Alegre, n.6, nov-dez de 1928,
p.469-475, KRAUSE, G. Do cimento de rápido endurecimento. Egatea, Porto Alegre, n.3, mai-jun de 1929, p.138-139 e
KRAUSE, G. Um ensaio interessante. Egatea, Porto Alegre, n.1-2,jan-abr de 1930, p.49.
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Outro elemento que possibilitou a ampliação da altura das edificações foi o elevador. Em

1935, Arthur Coelho afirmava, em artigo publicado no Correio do Povo, que os “ascensores” eram

produtos “[...] da febre da mecanização que a tudo envolvia”. Além disso, os elevadores davam

uma nova dimensão aos terrenos, tornando a cidade de Nova Iorque “[...] um concreto

testemunho da vitória do ascensor”. Para ele,

[...] a gênese e evolução do arranha-céu andam de mãos dadas com a evolução e o
desenvolvimento dos ascensores, base fundamental das elevadas edificações. Com efeito,
sem eles, sem os ascensores, não teria sido possível a moderna arquitetura que tem no
arranha-céu a sua mais arrojada criação120.

Em grande medida, essa transformação da fisionomia urbana assinala o aparecimento na

cidade de novos agentes da construção civil. De um lado, grandes empresas atuantes no mercado

imobiliário e nas obras públicas. De outro, profissionais especializados, muitos dos quais

formados no exterior, que traziam para o mercado de trabalho da arquitetura e da engenharia

novas técnicas, métodos construtivos, estilos arquitetônicos e padrões novos de intervenção

profissional.

120 COELHO, A. A vitória do ascensor. Correio do Povo, Porto Alegre, p.3, 13/08/1935.

Figuras 13 e 14: O Hotel Majestic.
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1.5. Difusão da arquitetura moderna na imprensa gaúcha

Os periódicos gaúchos não deixaram de abordar também o debate de idéias sobre a

arquitetura no Brasil e no exterior. Eram freqüentes notícias sobre as exposições internacionais,

sobre as novas construções e sobre o que era tido como moderno nos Estados Unidos, na

Europa e em outros centros do Brasil. De partida, é interessante perceber o predomínio das

referências alemãs quando o assunto era a arquitetura moderna internacional. Em junho de 1928,

Lina Hirsh, em artigo no Correio do Povo sobre a Feira da Técnica e das Indústrias de Leipzig,

resumiria alguns dos princípios-chave da nova arquitetura: anti-decorativismo, economia,

estandardização e racionalização. Falando sobre a seção “Técnica de Construções das Casas”, a

autora salientava que a “revolução da técnica arquitetônica transformou completamente as

formas, os processos e os materiais usados”. Via-se agora, na arquitetura alemã,

a mais rigorosa simplificação das formas e das linhas; a diminuição radical do tamanho;
ausência absoluta de ornamentos e de cada objeto supérfluo. [...] A atividade
“revolucionária” que toca a vida individual de cada homem europeu é expressão palpável
dum mundo novo sobre as ruínas do passado e traz uma mensagem: a Europa não tem
espaço nem dinheiro para coisas supérfluas dum mundo desaparecido, mas tem a
capacidade e meios para construir novos objetos que correspondam a novas idéias de
valor e novos ideais de uma vida ativa121.

A mesma autora, publicaria, em 1931, um outro artigo acerca da Feira da Técnica em

Leipzig, quando aconteceu a inauguração do Baumessesiedlung122, um bairro da cidade “no qual

quatro sistemas de construção de casas e de ruas [eram] demonstrados no objeto vivo, em quatro

extensos agrupamentos de casas e de ruas”123. No artigo, referia-se também a um congresso de

título “A Rua e a Ponte”, no qual os profissionais da “construção de casas e edifícios e estradas

de rodagens reuniram-se para criar processos econômicos para a construção de moradas,

adaptadas às exigências atuais”.

A divulgação da nova arquitetura alemã também apareceu em dois artigos publicados no

Correio do Povo sobre a arquitetura de igrejas. Neles, o autor afirmava que “em arte alguma v[ia]m-

se hoje esforços tendentes a criar um novo estilo por tal forma coroado de êxito como na

arquitetura. [...] Nas cidades mais importantes da Europa ergu[ia]m-se, por toda a parte, edifícios

121 HIRSH. L. Feira da Técnica e das Indústrias de Leipzig. Correio do Povo, Porto Alegre, p.11, 14/06/1928.
122 Segundo a tradução da autora, o Baumessesiedlung era um agrupamento de casas de moradas e de edifícios para a
economia ativa.
123 HIRSH, L. Uma feira de estilo novo. Correio do Povo, Porto Alegre, p.3, 03/05/1931.
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de grandes planuras e de uma sobriedade sobremodo característica”124. Junto com as demais

construções, a arquitetura de igrejas vinha sofrendo,

[...] na Alemanha, depois da guerra, uma profunda modificação, procurando vazar em
moldes modernos o seu meio de expressão, a sua linguagem mórfica. O seu escopo é
libertar-se dos estilos históricos-imitativos em que estão construídas a maior parte das
igrejas do século XIX, é criar uma arquitetura sacra que traduza o sentir e pensar dos
nossos dias125.

É interessante ressaltar que o autor, ao tratar das novas igrejas alemãs, conseguiu

apresentar resumidamente alguns dos princípios da arquitetura moderna internacional:

A nova concepção arquitetônica na construção de igrejas pretende, por isso, a disposição
ampla e simples na planta, agrupação clara na estrutura, genuinidade do material e
utilização da sua beleza própria. São elementos arquitetônicos mais simples –
configuração do interior, corpo do edifício, proporção de superfícies e massas e quando
muito ainda a cor – que determinam o efeito da construção. O adorno, o ornamento,
nunca constitui finalidade de si próprio. [...] Os novos materiais de construção, ferro e
betão, permitem cobrir [grandes vãos] sem necessidade de apoios intermediários126.

Testemunhando, porém, um processo de renovação que se produzia em escala mundial,

notícias de outras proveniências, sobre a Exposição de Milão127 ou sobre a Exposição

Internacional de Chicago128, ambas de 1933, também chegariam a Porto Alegre. De Chicago, que

completava cem anos, vinha uma arquitetura plena de “curiosidades”.

Em lugar de seguir os moldes das exposições precedentes e de expor os objetos em
reproduções de templos gregos ou de vilas romanas, os arquitetos executaram edifícios
século XX, que exprimem de uma maneira mais direta a idéia do seu objetivo. A maioria
dos pavilhões da Exposição não tem janelas. [...] A cor e a luz compreendem a parte vital
do sistema decorativo. Novos materiais de construção foram utilizados e novas
adaptações foram encontradas para substituir as já tradicionalmente empregadas. Essas
inovações práticas poderão ter uma importante repercussão na arquitetura futura e na
economia da construção129.

Em 1933, um artigo publicado na Revista do Globo apresentava uma série de imagens do

Edifício da Feira da Ciência, construído especialmente para a Exposição de Chicago, afirmando

124 O catolicismo e a moderna arquitetura. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12 (suplemento), 15/06/1930.
125 A nova arquitetura de igrejas na Alemanha. Correio do Povo, Porto Alegre, p.3, 18/06/1931.
126 Ibidem.
127 V Exposição de Artes Decorativas. Correio do Povo, Porto Alegre, p.11, 23/03/1933.
128 A próxima Exposição Internacional de Chicago. Correio do Povo, Porto Alegre, p.8, 19/07/1933.
129 Ibidem.
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que “não só na América do Norte como nos países mais avançados da Europa [ia] triunfando a

arquitetura moderna”130.

A arquitetura brasileira também teve seu espaço na imprensa. Em outubro de 1929, o

Diário de Notícias divulgou a inauguração no Rio de Janeiro do 1º. Salão de Arquitetura e Artes

Aplicadas, organizado pelo Instituto Central de Arquitetos, no qual foram apresentados

 [...] pela primeira vez, os planos de remodelação elaborados pelo urbanista Agache,
incluindo detalhes, esquemas e maquetes, o estudo de remodelação de Vitória,
organizado pelo arquiteto Saldanha da Gama, professor da Escola Nacional de Belas
Artes, várias plantas organizadas para grandes edifícios, desta capital e dos Estados, tudo
acompanhado por detalhes e exposto de maneira a transmitir ao visitante as necessidades,
que é indeclinável, de conhecer e utilizar os serviços do arquiteto, quando tenha obra a
construir131.

Poucos dias depois, o mesmo jornal noticiava que o Instituto Central de Arquitetos havia

promovido no Rio de Janeiro uma conferência sobre arquitetura moderna com o arquiteto

austríaco Eugene Steinhof.  Segundo o autor do artigo,

o conferencista é um dos mais famosos professores da Universidade de Viena, [...] autor
de planos já executados para famosas construções modernas, na Europa do após-guerra.
[...] Vindo de Buenos Aires, onde fora contratado para uma série de preleções, na
universidade platina, aquele professor pode adquirir um perfeito conhecimento de que a
América do Sul está procurando realizar, em matéria arquitetônica, dando-nos em sua
palestra uma preleção altamente educativa, sobre as necessidades da arquitetura nos
países novos, como o Brasil132.

Na conferência, o arquiteto ainda teria chamado a atenção dos “modernos arquitetos

brasileiros” para a necessidade de se combater os velhos processos de composição e de partido

pois, para a construção do “arranha-céus torna[va]-se indispensável o espírito que gerou a

necessidade deste tipo de construção”133.

Também os debates e exposições no âmbito do 4º. Congresso Pan-Americano de

Arquitetura, realizado no Rio de Janeiro em 1930, foram noticiados na imprensa gaúcha,

enfatizando-se na ocasião os planos de remodelação da capital da República e as obras realizadas

130 A linha moderna. Revista do Globo, Porto Alegre, ano 7, n.5, 1933, s.p.
131 Da vida carioca. Arquitetura. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.3, 02/10/1929.
132  Da vida carioca. As construções modernas. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.3, 20/10/1929.
133 Ibidem.
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em São Paulo pela Companhia Light and Power, além das homenagens oficiais aos arquitetos

Grandjean de Montigny, Adolfo Morales de los Rios e Heitor de Mello134.

No final do ano de 1929, o Diário de Notícias falou sobre as conferências de Le Corbusier

no Rio de Janeiro que teriam agitado “[...] o meio carioca, pelos extremados pontos de vista

difundidos por esse mestre da arquitetura francesa”. A visita do urbanista francês teria causado

um choque de idéias entre os profissionais brasileiros: as “clássicas” de Agache contra as

“futuristas” de Le Corbusier. Para o articulista “Corbusier t[inha] idéias próprias, personalíssimas,

sobre a sua arte e não faz[ia] reservas em expendê-las, muito embora elas desto[ass]em da

sagração oficial. Urbanismo, atualmente no Brasil, só pode[ia] ser compreendido como o sr.

Agache o executa[va]. E isso com absoluta razão de ser” 135. Conforme o autor do artigo, Agache

teria sido o primeiro a semear as bases dessa “arte-ciência” no Brasil, tendo conquistado as

“nossas simpatias” pois foi “através da sua palavra e do seu exemplo, que primeiro os nossos

olhos e a nossa inteligência se abriram para compreender e traduzir os encantos do urbanismo”.

Com a vinda de Le Corbusier, “o urbanismo [era] visto através de outra emoção diferente da que

aquele nos transmitira. E a nossa mentalidade, ainda não perfeitamente acorde com as idéias

substanciais dessa arte, não pode[ria] deixar de surpreender-se, ficar perplexa, sem saber

verdadeiramente aonde se encontra[va]m as melhores soluções”136.

As transformações urbanas em São Paulo também tiveram seu espaço. A Revista do Globo,

por exemplo, apresentou em 1933 uma reportagem com o título de “Cidades do Brasil” dedicada

à capital paulista. Nela, foram publicadas várias imagens do centro, do Vale do Anhangabaú e do

Edifício Martinelli, que supostamente confirmavam a idéia de que em São Paulo tudo era “ação

construtora”.

A cidade se alastra. Cada dia que alvorece é mais um arranha-céu que oferece ao olhar do
observador a surpresa do seu perfil rígido contra o horizonte. [...] Hoje São Paulo é uma
cidade moderníssima, movimentada, colméia fervilhante em que se agita uma população
que não conhece desânimos nem fadigas137.

Também as idéias do arquiteto russo Gregori Warchavchik mereceram atenção dos

periódicos porto-alegrenses. Em agosto de 1931, uma versão do seu artigo “Arquitetura

Moderna” foi publicado no Correio do Povo. Nele, Warchavchik afirmava um projeto de geração

134 CARMO, A.G. O 4º. Congresso Pan-Americano de Arquitetura. Correio do Povo, Porto Alegre, p.3,
12/06/1930.
135 Da vida carioca. A visita do urbanista Le Corbusier e a obra do professor Agache. Diário de Notícias, Porto
Alegre, p.7, 15/12/1929.
136 Ibidem.
137 Cidades do Brasil. Revista do Globo, Porto Alegre, ano 5, n.6, março de 1933, s.p.
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que buscava “[...] ardentemente a verdade, procurando o contato com a terra, procurando

compreender as exigências da vida de hoje, aprendendo a usar materiais novos e aproveitando-se

das possibilidades de uma nova técnica (com a qual as gerações passadas nem teriam ousado

sonhar) [as novas gerações de arquitetos] estavam criando a arquitetura nova”138. E apresentava

ao leitor gaúcho um rol numeroso de lideranças européias do novo movimento como Le

Corbusier, Tony Garnier, Mallet-Stevens, Walter Gropius, Bruno Taut, Hans Poelzig, Erich

Mendelsohn, Mies van der Rohe, Mart Stam, além de figuras pioneiras como Joseph Hofmann,

Peter Behrens e Frank Lloyd Wright.

Quem também teve suas opiniões divulgadas na imprensa gaúcha foi o engenheiro Flávio

de Carvalho, liderança da vanguarda artística e literária do modernismo, que desde o final dos

anos 1920 passaria a atuar polemicamente em concursos, congressos e jornais paulistanos. Em

abril de 1932, o Diário de Notícias publicou com o nome de “A cidade do Futuro”139, seu artigo

chamado “Uma concepção de cidade do amanhã” que havia sido publicado um mês antes no

Diário da Noite, no Rio de Janeiro. Ali, discutia sobre o problema da residência relacionado com o

problema da cidade, já que para ele, os dois eram indissociáveis.

Por mais diversificados, dispersos ou ocasionais que fossem, tais artigos testemunham um

interesse crescente na opinião pública gaúcha pelos assuntos de arquitetura, certamente

relacionados ao enorme movimento de construção e urbanização de Porto Alegre nesta virada

dos anos 1920 para 30. O fato é que, a partir de 1930, tanto o Diário de Notícias quanto o Correio do

Povo contariam com colunas especializadas em arquitetura que, tal como a relação às coisas da

cidade, receberiam um nome próprio, de batismo: “Para quem quer construir” e “Arte de

construir”. Nelas, o arquiteto João Antonio Monteiro Neto e o engenheiro Miranda Netto

encontrariam espaço para discutir e difundir as questões relacionadas ao campo arquitetônico,

seja no que dizia respeito às novas idéias em relação à arquitetura e ao urbanismo, seja no que se

relacionava com os problemas locais de construção e da prática profissional. Essas colunas, cujo

conteúdo será abordado nos próximos capítulos, representam as primeiras tentativas de

estabelecimento de um debate especializado sobre esses assuntos na imprensa gaúcha.

138 WARCHAVCHIK, G. A arquitetura moderna. Correio do Povo, Porto Alegre, p.11, 23/08/1931.
139 A cidade do futuro. Diário de Notícias, Porto Alegre, p.6, 01/04/1932.


