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RESUMO

Rodrigues,  André  Cruz.  Muita  construção,  alguma  arquitetura?  A  revista  Arquitetura  e

Urbanismo (IAB) e  a  cultura  arquitetônica  moderna no Brasil  (1936-1942).  2020.  183 p.

Dissertação (Mestrado) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo,

São Carlos, 2020.

Nesta dissertação propõe-se a observar a cultura arquitetônica moderna no Brasil através da

revista  Arquitetura e Urbanismo, órgão oficial do  Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB),

tomando como recorte específico o período de circulação da revista, que vai de 1936 a 1942.

Órgão oficial e porta-voz do IAB em seus primeiros anos, a revista Arquitetura e Urbanismo

se constitui como uma fonte documental relevante para o estudo de um momento particular

da história da arquitetura brasileira do século XX, que é caracterizado pela coexistência de

permanências  tradicionais  e  acadêmicas  junto  a  um  afã  disseminado  de  atualização  da

prática  projetual  em  relação  aos  desdobramentos  mais  recentes  da  cena  arquitetônica

internacional. O primeiro capítulo trata da análise da revista como objeto cultural e meio de

comunicação especializado produzido por arquitetos. O segundo capítulo aborda as falas dos

arquitetos  membros  do  corpo  editorial  e  demais  colaboradores  frente  ao  debate  da

arquitetura  moderna  na  época.  Por  fim,  no  terceiro  capítulo  se  discute  os  principais

arquitetos, obras e projetos publicados pela revista. 

 

Palavras-chave: Arquitetura Moderna no Brasil; Arquitetura na década de 1930; História da

Arquitetura  no  Brasil  (1936-1942);  Instituto  de  Arquitetos  do  Brasil  (IAB);  Revista

Arquitetura e Urbanismo; Revistas de Arquitetura.





ABSTRACT

Rodrigues, André Cruz. Lots of construction, any architecture? The magazine Arquitetura e

Urbanismo (IAB) and the modern architectural culture in Brazil (1936-1942). 2020. 183 p.

Dissertação (Mestrado) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo,

São Carlos, 2020.

This dissertation proposes to observe the modern architectural culture in Brazil through the

Arquitetura e Urbanismo  magazine, official organ of the  Instituto de Arquitetos do Brasil

(IAB), taking as a specific cut the circulation period of the magazine, which goes from 1936 to

1942.  Official  organ  and a  spokesperson of  the  IAB in  its  early  years,  the  Arquitetura e

Urbanismo magazine constitutes a relevant documentary source to the study of a particular

moment  in  the  history  of  Brazilian  architecture  of  the  twentieth  century,  which  is

characterized  by  the  coexistence  of  traditional  and  academic  stays,  together  with  a

widespread desire to update the design practice in relation to the most recent developments

of  the  international  architectural  scene.  The  first  chapter  deals  with  the  analysis  of  the

magazine  as  a  cultural  object  and specialized  media  produced by  architects.  The  second

chapter deals with the speeches of the architects members of the editorial staff and other

collaborators  in front of the debate of modern architecture at  the time. Finally,  the third

chapter discusses the main architects, works and projects published by the magazine.

Keywords: Modern Architecture in Brazil; Architecture in the 1930s; History of Architecture

in  Brazil  (1936-1942);  Instituto  de  Arquitetos  do  Brasil  (IAB);  Arquitetura  e  Urbanismo

Magazine; Architecture Magazines.
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1. INTRODUÇÃO 

Esta  pesquisa  parte  de  um  desconforto  historiográfico.  Um sentimento  que  aponta

lacunas ainda não adequadamente e suficientemente preenchidas, um incômodo que pede

alívio.  Partimos  do  princípio  de  que  há  certos  lugares  ainda  pouco  iluminados  na

historiografia da arquitetura moderna e que este breve estudo tem o objetivo de fornecer

subsídios,  vindo  a  colaborar  com  um  relato  breve,  novo,  cuidadosamente  recortado  e

direcionado para a satisfação dessa necessidade incessante de reescrever a história que tem

acompanhado as tendências historiográficas nos últimos tempos. 

Esse desconforto não se trata de novidade1, ele se refere à maneira desinteressada e

superficial  com a qual  se  tem visto,  grande parte  da  arquitetura  produzida  naquele  que,

provisoriamente  e  seguindo  a  lógica  que  se  quer  criticar,  pode  ser  entendido  como  um

intervalo entre o modernismo dos anos 1920 e a tendência de síntese e universalização das

experiências de vanguarda no modernismo pleno ou tardio do pós-guerra2. 

Partimos do pressuposto de que há um certo hiato na história da arquitetura moderna

naquilo que se refere à inserção irregular no fluxo do discurso historiográfico dessa que, por

conveniência,  chamaremos  de  “arquitetura  dos  anos  1930”3.  Quanto  a  esse  aspecto,  se

considerarmos somente os ditos manuais de história da arquitetura, é notável que, quando

existem,  os  capítulos,  ou  trechos  referentes  a  esse  momento  particular  da  história  da

arquitetura moderna, geralmente padecem de alguma parcialidade em favor da arquitetura

moderna considerada de vanguarda4.  Entretanto,  cabe frisar que essa linha interpretativa

1 O esforço de revisão historiográfica iniciado há cerca de trinta anos no Brasil é indicativo desse desconforto
historiográfico ao qual nos referimos. Entre os autores envolvidos na gênese e aprofundamento desse processo
podemos incluir Carlos Alberto F.  Martins (1988) e Carlos Eduardo Comas (2002),  o que não desconsidera
outros pesquisadores que produziram estudos revisionistas a partir de abordagens mais específicas.

2 O entendimento de Comas (2002) sobre o período revela uma postura mais inclusiva e contrária ao ciclo de
“nascimento, decadência e renascimento” proposto por alguns textos que enfatizam a questão da arquitetura
nazifascista ou do surgimento de uma nova tradição. Segundo o autor, sem descartar a lógica evolucionista: “o
desafio dos 1930 para arquitetura não é menor que o dos 1920. Se uma década é tempo de nascimento, a outra
é tempo de puberdade” (COMAS, 2002, p. 89).

3 O conceito  proposto de “arquitetura dos anos 1930” é impreciso e simplista,  porém, necessário  por uma
questão  de  conveniência.  Nesse  grupo  incluímos  as  seguintes  vertentes  da  arquitetura  moderna:  aquela
derivada das vanguardas dos 1920; aquela que estabeleceu uma síntese entre o produto das vanguardas e a
tradição  precedente  e  que  ficou  conhecida  posteriormente  como  Art  Déco;  e  o  classicismo  modernizado
propagado pelas tendências políticas de fortalecimento do estado.

4 A difícil conceituação do moderno em arquitetura nos leva a adotar aquela que pensamos ser a mais adequada
e  sensata  produzida  até  o  momento.  Sarah  Goldhagen  (2008),  após  demonstrar  ser  insustentável  o
entendimento da arquitetura moderna como estilo, define o modernismo em arquitetura de modo abrangente e
inclusivo: “un discurso centrado en el problema de cómo el ambiente construido deberia imbricarse y responder
al  complejo  fenómeno  de  la  modernidad  […]  el  modernismo  en  arquitectura  consiste  en  un  conjunto  de
discusiones y debates cohesionados alrededor de un conjunto de proposiciones y una pluralidad de respuestas
que difieren  en  los  fines  buscados  y  en  la  arquitectura  propuesta  y  construida,  incluidas  sus  inclinaciones
estilísticas” (GOLDHAGEN, 2008, p. 36).
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enviesada tem sido substituída ao longo das últimas décadas por relatos mais críticos.

Para  os  especialistas  os  problemas  da  historiografia  da  arquitetura  moderna  são

conhecidos  e  elementares,  porém,  neste  estudo  a  preocupação  com  a  historiografia,

principalmente com os manuais de história da arquitetura, parte da observação de que esses

textos se constituem como um ponto de partida poucas vezes superado e que o impacto que

esses escritos são capazes de provocar na construção de uma ideia de arquitetura moderna

não deve ser desprezado,  principalmente,  quando tratamos de estudantes de arquitetura,

pois, para além do efeito ideológico, essas leituras devem ser consideradas na sua capacidade

de condicionar a prática do futuro arquiteto5.

Cabe  neste  momento  analisar  brevemente  o  quão  plausíveis  são  esses  juízos  e

suposições acerca da historiografia da arquitetura moderna, limitando-se ao exame daquilo

que foi  escrito especificamente sobre a arquitetura dos anos 1930 na segunda metade do

século XX. Em primeiro lugar, serão abordados os manuais de história da arquitetura mais

conhecidos e pretensamente universais cujos autores incluíram na sua narrativa capítulos ou

trechos onde é possível analisar isoladamente o momento em questão6. A seleção de autores e

obras  inclui  em  ordem  cronológica:  História  da  Arquitetura  Moderna de  Bruno  Zevi

(primeira edição de 1950); o livro homônimo escrito por Leonardo Benevolo (primeira edição

de 1960); História Crítica da Arquitetura Moderna de Kenneth Frampton (primeira edição

de 1980);  Arquitetura Moderna desde 1900 de William Curtis (primeira edição de 1982);

Arquitetura  moderna  desde  1900:  O  futuro  da arquitetura  desde  1889  uma  história

mundial de Jean Louis Cohen (2013).

É curioso notar que na apresentação da edição italiana da sua Storia Dell’Architettura

Moderna, Bruno Zevi (1970) se opõe a uma história da arquitetura dividida “à semelhança de

fenômenos biológicos, em idades juvenis ou arcaicas, maduras ou clássicas, e em idades de

dissolução ou barrocas” (1970, p. 27). No entanto,  ao abordar a arquitetura da década de

1930,  Zevi  cai  na  própria  armadilha  ao  tratar  do  assunto  sob  o  título  de  “A  crise  do

racionalismo  arquitetônico  na  Europa”,  cuja  explicação  se  dá  em  termos  nitidamente

evolucionistas:  “Quem  em  1933  olhasse  para  trás  e  fizesse  a  súmula  das  realizações

cumpridas desde o final da Primeira Guerra Mundial, o balanço só lhe podia parecer positivo

[…] ao contrário, em 1933, inicia-se o declínio da parábola racionalista. Justamente quando

atingira seu vértice (1970, p. 181). 

O motivo que leva Zevi a classificar a arquitetura após 1933 como decadente é baseado

na perspectiva que vincula a produção arquitetônica à emergência dos regimes autoritários

5 Esse raciocínio se refere à noção tafuriana de crítica operativa, onde a história é colocada a serviço do projeto
(LIRA, 2009).

6 Essa abordagem exclui autores importantes que construíram suas narrativas com menor ênfase na questão
cronológica, como, por exemplo, Giedion (1941).
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na Europa. Um breve parecer:  é evidente que arquitetura envolve política,  porém, não se

encerra  nesse  aspecto.  Muita  arquitetura  privada  e  menos  engajada  politicamente  foi

produzida  para  além de  Hitler,  Mussolini  e  Stalin.  É  preciso  notar  que  grande  parte  da

arquitetura moderna construída nos 1930 está entre o que chamamos hoje de art déco7 e

aquilo que podemos chamar muito imprecisamente de classicismo modernizado. O impacto

da barbárie e do holocausto ainda próximos não deve ser desprezado em Zevi, no entanto,

vincular as permanências tradicionais que haviam no interior da arquitetura moderna a um

fator político execrável, ao afirmar que “grande parte da arquitetura francesa chegara a um

neoclassicismo semelhante ao nazi” (1970, p.  202),  é,  descontando-se a sabida e evidente

intenção  operativa  do  autor,  como  algo  talvez  justificável  à  época,  fazer  um  uso

demasiadamente inadequado do ato de se escrever história.

Leonardo  Benevolo  (2001)  separa  em  dois  capítulos  aquilo  que  identifica  como

reacionário  ou progressista em termos de arquitetura e urbanismo.  O primeiro grupo foi

encerrado  no  capítulo  intitulado  “O  compromisso  político  e  o  conflito  com  os  regimes

autoritários”, ao grupo dito progressista foi reservado o título positivo: “Os progressos da

arquitetura na Europa entre 1930 e 1940”. Ao se utilizar do mesmo recurso de subdividir o

capítulo  em  países8 adotado  por  seu  compatriota,  Benevolo  agrupa  grande  parte  da

arquitetura que não se enquadra nos conceitos de vanguarda e movimento moderno, de tal

modo, que acaba por forçar um vínculo entre essa arquitetura, que definiu como sendo uma

“involução classicista” (BENEVOLO, 2001, p. 559), e os regimes autoritários. Comparado a

Zevi, o relato de Benevolo acerca do quadro da arquitetura dos 1930 é mais minucioso e

menos focado na questão política. O autor italiano oferece espaço para aquelas manifestações

menos vanguardistas  da arquitetura dos 1930,  no entanto,  lança luz sobre o tema com o

intuito  de  utilizá-lo  como  palanque  para  militar  em  favor  da  arquitetura  que  considera

legítima,  no caso,  aquela  vinculada  aos  mestres  (europeus)  da arquitetura  moderna e ao

conceito vago e problemático de movimento moderno.

É forçosa essa relação entre vertentes da arquitetura moderna e os regimes autoritários.

É sabido, que no caso do totalitarismo da Alemanha nazista e da União Soviética sob Stalin, o

controle  do estado sobre todos os  aspectos da vida humana é um  fato (ARENDT, 2012).

Entretanto, a questão dos embates entre arquitetura moderna de vanguarda e a sua vertente

menos  radical,  na  sua relação  com os  regimes  autoritários  dos  anos  1930,  é  muito  mais

complexa,  aliás,  os  próprios  autores  comentados  demonstram isso em seus  textos9.  Uma

7 Segundo Telma de Barros Correia “Nada marcou mais o cenário arquitetônico das cidades brasileiras entre as
décadas de 1930 e 1940 que a arquitetura de tendências art déco, que se mostrou capaz de colocar-se como
expressão de modernidade” (CORREIA, 2008, p. 52). 

8 União Soviética; Alemanha e Áustria; Itália; França.
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última questão antes de seguir, essa postura militante e operativa recai no anacronismo de se

ler  a  arquitetura  dos  1930 com os  olhos  dos  1950.  A  historiografia  mais  recente  nos  dá

diversos exemplos dessa falta de rigor, é ilustrativo o caso de Marcelo Piacentini, que apesar

de  disputar  trabalho  em  nível  internacional  e  se  considerar  tão  moderno  quanto  Le

Corbusier10, acabou ficando mais conhecido como o arquiteto oficial do fascismo.

Passados cerca de vinte anos fortemente marcados pelo discurso inclusivo e pluralista

da  crítica  pós-moderna,  ainda  é  perceptível  a  dificuldade  da historiografia  em lidar  com

certas vertentes da arquitetura moderna. Ao publicar sua  História Crítica da Arquitetura

Moderna em 1980, Kenneth Frampton (2008) manteve a linha dos dois exemplos anteriores

ao abordar a arquitetura moderna, mas não exatamente modernista dos 1930 em um capítulo

à parte, cujo título é “Arquitetura e Estado: ideologia e representação”. É preciso dizer que,

para  além  da  já  clássica  abordagem  arquitetura-estado,  Frampton  incorpora  os

desdobramentos do pensamento pós-moderno e enriquece o tema ao introduzir a questão da

arquitetura como representação simbólica da modernidade e do poder do capitalismo a partir

da inclusão da produção norte-americana focada na arquitetura das grandes metrópoles. O

historiador foi o primeiro a incluir a problematização aqui desenvolvida em um manual de

história  da  arquitetura  de  grande  penetração.  Baseando-se  nos  textos  de  Henry-Russel

Hitchcock, o autor britânico expõe o seu ponto de vista:

A tendência modernista a reduzir toda forma à abstração fez disso uma maneira
insatisfatória de representar o poder e a ideologia do Estado. Em grande parte,
essa  inadequação  iconográfica  explica  a  sobrevivência  de  uma  abordagem
historicista da construção na segunda metade do século XX. Deve-se a Henry-
Russel Hitchcock enquanto historiador a percepção de longa data, da necessidade
de se reconhecer a persistência dessa tradição residual. Contudo, o termo A Nova
Tradição, por ele cunhado em 1929 numa tentativa de estabelecer uma distinção
entre uma certa tendência conservadora e a obra dos pioneiros, é uma dessas
designações das quais se pode dizer que praticamente não passaram pelo teste do
tempo. As características e a cronologia por ele atribuídas a essa tradição eram
vagas demais para obter a aceitação geral […] como escreveu Hitchcock em 1958:
“O historiador deve tentar oferecer algum tipo de explicação de coisas como a
Prefeitura de Estocolmo ou o Edificio Woolworth” (FRAMPTON, 2008, p. 255).

Apesar de agrupar sob o mesmo teto a arquitetura vinculada aos regimes autoritários e

as demais manifestações daquilo que prefere chamar de Nova Tradição, incorporando na sua

análise  certas especificidades,  como o reconhecimento do Art Déco ou Estilo Modernista,

Frampton aborda o assunto com muito menos fervor político e parcialidade em favor do

10 Quanto ao conceito de moderno que os arquitetos faziam de si mesmos e dos seus colegas nos anos 1930,
Carlos Martins esclarece: “Acreditar que, por se dar em torno da ideia de novo, o embate estava previamente
assegurado aos modernistas é incorrer no anacronismo de supor que Memória,  ou o próprio Piacentini,  se
apresentassem  ou  fossem imediatamente  identificáveis  ao  retrocesso.  Capanema,  já  o  vimos,  considerava
Piacentini um arquiteto moderno” (MARTINS, 1987, p. 169). 
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movimento  moderno  e  neste  caso  específico  parece  cumprir  a  promessa  de  fazer  uma

“história  crítica  da  arquitetura  moderna”.  Quanto  ao  tema  em  questão,  afirma  em  tom

conclusivo:  “O  aspecto  da  Nova  Tradição  que  assumiu  a  forma  de  um  estilo  clássico

despojado emergiu  como o gosto dominante  na década  de 1930,  onde quer  que o  poder

desejasse representar a si próprio sob uma luz positiva e progressista” (FRAMPTON, 2008,

p. 265). 

Tudo ou quase tudo que foi dito aqui sobre o tratamento oferecido pela historiografia à

arquitetura dos anos 1930 foi notado e sintetizado por William Curtis (2008) na primeira

edição de 1982 de Arquitetura Moderna desde 1900.

Os primeiros  historiadores  e  propagandistas  da arquitetura  moderna tendiam a
retratá-la como o único estilo verdadeiro da época e relegar à lata de lixo histórica
aqueles que se desviavam dela. Embora esse exercício historiográfico, sem dúvida,
tivesse  uma  função  purgativa  útil,  ele  refletia  um  retrato  histórico  distorcido  e
encorajava  uma  visão  preconceituosa  da  qualidade  arquitetônica.  Em  seus
primeiros dias, o movimento modernista, como qualquer outro movimento jovem,
era minoria. A maioria das construções realizadas, digamos, no ano de 1930, eram
continuações de tradições e vernáculos mais antigos. É útil se lembrar desse pano de
fundo  pluralista  ao  se  considerar  a  própria  importância  das  produções  de
vanguarda. Além disso, a inclinação determinista dos escritores supracitados tendia
a dar a impressão de que uma construção que não podia ser classificada de acordo
com as novas tendências devia ser inferior […] Nessa conjuntura, é preciso dizer que
os  escritores  que se  opunham à  arquitetura moderna às  vezes  adotavam táticas
semelhantes ao se oporem automaticamente a qualquer coisa nova (CURTIS, 2008,
p. 287).

Ao  dedicar  um  capítulo  para  tratar  do  problema  historiográfico  em  questão,  que

chamou de “A continuidade de tradições mais antigas”, Curtis deixa claro que o tratamento

parcial  oferecido  pela  historiografia  ao  “tradicionalismo”,  foi  influenciado  pela  utilização

frequente dessa vertente arquitetônica pelos regimes totalitários dos anos 1930 com o intuito

de “banir a arquitetura moderna” (CURTIS, 2008, p, 288). O autor ainda ressalta que, devido

a esse fato, “costuma-se negligenciar o fato de que várias obras de qualidade notável foram

realizadas no entreguerras,  e,  embora talvez pareçam se originar de um período anterior,

possuíam, no entanto, um valor intrínseco” (CURTIS, 2008, p, 288). Tal posicionamento é

enfatizado em vários momentos do texto, mas o que realmente indica a superação do vínculo

entre a arquitetura tradicionalista dos anos 1930 e a arquitetura dos regimes autoritários,

além  do  oferecimento  de  um  tratamento  mais  focado  no  rigor  do  relato  histórico,  é  a

separação  do  assunto  em  dois  capítulos  distintos,  cabendo  à  arquitetura  fascista  o  seu

próprio espaço de discussão. 

Em  O futuro da arquitetura desde 1889  de Jean-Louis  Cohen (2013), nota-se uma
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evidente negativa no que se refere à escrita história da arquitetura do século XX baseada na

narrativa linear e evolucionista cujo propósito é deixar subentendido os altos e baixos da

produção arquitetônica para o período. Cohen, diluí a questão da arquitetura dos regimes

autoritários  dos anos 1930 ao longo  dos capítulos,  cuja lógica de encadeamento entre os

mesmos  se  mostra  propositadamente  dispersa  e  mesmo avessa  à  cronologia,  esta  que  é

utilizada na sua função mais básica e necessária. 

Desse modo, conforme já comentado, é impossível falar em “arquitetura dos anos 1930”

a partir da ótica de Jean-Louis Cohen. De maneira antes impensável, o autor francês agrupa

em um mesmo texto, Le Corbusier, Auguste Perret e Art Déco. Sua abordagem da arquitetura

produzida no entre guerras se dá sob múltiplos pontos de vista, o que inclui a análise do

problema que chamou de Uma variedade de academicismos e tradicionalismos. Por fim, é

importante ressaltar que o relato de Cohen é recente e que o seu conteúdo está sujeito a um

processo de assimilação que só será sentido nas gerações de arquitetos mais atuais.

Cabe  agora  analisar  o  caso  brasileiro,  seguindo  a  mesma  lógica,  serão  abordados

segundo o tratamento que ofereceram à produção de arquitetura no Brasil dos anos 1930, as

obras  Arquitetura Contemporânea do Brasil de Yves Bruand (primeira edição de 1981) e

Arquiteturas no Brasil 1900-1990 de Hugo Segawa (publicado em 1998). 

A abordagem de Yves Bruand acerca da arquitetura moderna brasileira produzida antes

de  193611 se  dá  através  de  chave  interpretativa  similar  àquela  utilizada  por  autores  dos

grandes  manuais  de  história  da  arquitetura  moderna  internacional,  excluindo-se,  entre

outros  fatores,  a  questão da influência  dos  regimes  autoritários  da época na arquitetura.

Basicamente, isso quer dizer que o modelo seguido tende a considerar toda a produção de

arquitetura  encerrada  entre  uma  suposta  gênese  da  arquitetura  moderna  (geralmente  a

revolução industrial) e um determinado ponto de ruptura (algo situado entre as vanguardas

dos anos 1920), uma experiência válida, porém, ainda malsucedida no sentido de se buscar

uma fórmula que supere um suposto anacronismo entre a arquitetura e o espírito do tempo.

Como complemento,  tal  linha incorpora a tese de que qualquer arquitetura que se desvie

dessa linha evolutiva quase biológica deve ser considerada implicitamente, invertendo-se o

uso  de  um  termo  tão  caro  aos  regimes  totalitários  dos  anos  1930,  uma  forma  de  arte

degenerada.

Apoiado em documentos e relatos diversos acerca da história da arquitetura brasileira

de  1900-1930,  Bruand  aborda  e  sistematiza  com  uma  profundidade  inédita  dentro  do

formato  proposto  os  fenômenos  “pré-modernos”  do  ecletismo,  do  art  nouveau,  do

11 Para Bruand, o ano de 1936 “constitui um marco fundamental na história da arquitetura brasileira” (BRUAND,
1981, p. 81), pois, foi nesse ano que se deu a visita de Le Corbusier ao Brasil com o intuito de assessorar a
equipe de jovens arquitetos escolhida para projetar o edifício do Ministério da Educação e Saúde (MES).
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modernismo  dos  anos  20  e  do  neocolonial.  Entretanto,  grande  parte  da  arquitetura

produzida nos anos 1930 não é sequer citada, o que evidencia uma área de sombra na sua

narrativa linear que reduz a arquitetura dessa década, que o autor chama de “moderna” entre

aspas, a experiências12 estrategicamente selecionadas que servem de preâmbulo para o ponto

onde se quer chegar, deixando de lado toda uma produção moderna que não se enquadra na

lógica do estrito cânone que pretende reforçar. 

Hugo Segawa reconhece o valor da obra de Bruand como sendo a mais completa sobre

a  arquitetura  brasileira  do  século  XX  até  então,  porém,  critica  o  autor  quanto  à  sua

assimilação  de  “todos  os  preconceitos  modernistas  contra  a  arquitetura  do  ecletismo”

(SEGAWA,  1999,  p.  15),  se  posicionando  contra  “uma  visão  totalizadora  que  apaga  as

diferenças, exalta as formas dominadoras e dissimula a diversidade” (SEGAWA, 1999, p. 13).

Segawa demonstra plena consciência da artificialidade dos cortes historiográficos abruptos

praticados  por  aqueles  que  o  precederam,  preferindo  trabalhar  sua  narrativa  através  de

títulos  no  plural,  são  modernidades,  modernismos  que  se  desenvolvem paralelamente,  o

autor mede as palavras, é mais crítico, preferindo falar da “afirmação de uma escola e de uma

hegemonia” em vez de usar títulos unívocos como “A transformação decisiva” utilizado por

Bruand. 

Para além do juízo de valor dos manuais, é importante ressaltar, que foi em Segawa que

aquela  arquitetura  moderna  permeada  por  permanências  acadêmicas  e  tradicionais

produzida ao longo dos anos 1930 no Brasil, conhecida por todos, mas que se fazia questão de

não se ver13, se mostrou pela primeira vez digna de uma atenção mais aprofundada14. 

O problema suficientemente demonstrado sugere a proposta de pesquisa mais óbvia:

reescrever  um suposto capítulo  da história  da arquitetura focado na década de 1930.  No

entanto,  é  preciso  reconhecer  que  isso  seria  ambicioso  demais  para  uma  dissertação  de

mestrado, portanto, a primeira redução de escala do na busca pelo objeto de estudo restringe

o tema à arquitetura dos anos 1930 produzida no Brasil, o que já não é pouco.

É notável o fato de que,  nas últimas décadas,  os autores de livros sobre história da

arquitetura tem se valido de revistas e periódicos como fonte documental, são diversos os

exemplos  de  citações  literais  ou  não,  onde  esses  materiais  fornecem  subsídios  para  a

12 Bruand reduz  a  arquitetura  dos  anos  1930 a Warchavchik,  reforma da  Escola  Nacional  de  Belas  Artes
(ENBA), Luís Nunes, a iniciativa do Edifício do Ministério da Educação e Saúde, Marcelo e Milton Roberto, Atílio
Correa Lima, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.

13 Ao  estudar  a  arquitetura  art  déco  em  São  Paulo,  Vitor  Campos  afirma:  “apesar  de  sua  participação
significativa  na  modernização  da  paisagem  construída  da  cidade,  essa  linguagem  tem  sido  omitida
sistematicamente da historiografia oficial da arquitetura, como se o fenômeno jamais tivesse ocorrido por aqui, ou
sua presença tivesse sido de menor importância (CAMPOS, 2003, p. 10).

14 Paulo Santos (1981) aborda essa parte obscurecida da arquitetura dos anos 1930, porém, o faz sob o título
de “outras realizações”,  o  que demonstra um alinhamento com o discurso canônico criado em torno de Le
Corbusier e dos arquitetos cariocas. 
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montagem do panorama de uma determinada época. Segundo Nelci Tinem, é a partir dos

anos  1980  “que  começam  a  aparecer  os  ensaios  que  se  propõem  a  reler  ou  resgatar  os

documentos anteriores à construção do paradigma (canônico), principalmente os textos das

revistas  e  periódicos,  cujo frescor  provê elementos  novos e  enfoques particulares  sobre a

matéria” (TINEM, 2006, p. 2). 

As colocações  de Francisco Sales  Trajano Filho vão direto ao ponto daquilo  que se

pretende propor em termos de fontes de pesquisa e metodologia para o presente estudo. Ao

tratar da importância documental das revistas de arquitetura na formação de uma cultura

arquitetônica moderna no Brasil, observa o autor:

A cultura arquitetônica moderna em seus múltiplos desdobramentos é inextricável
do  papel  desempenhado  por  revistas,  livros  e  catálogos  como  espaços
privilegiados de circulação e difusão de ideias e imagens […] Combinadas a outras
formas de registro e à ampliação dos acervos tornados acessíveis aos historiadores
da  arquitetura  −  que  por  sua  vez  têm  introduzido  em  seu  ofício  premissas
metodológicas, conceitos e matrizes teóricas emprestadas de outras disciplinas no
intuito de produzir leituras mais sofisticadas e menos hagiográficas — as revistas
têm fornecido subsídios fundamentais ao trabalho de contínua reescrita da história
da arquitetura moderna, levando a que verdades canônicas, posições estabelecidas
e cronologias consagradas possam ser não apenas questionadas mas também, não
poucas vezes,  redefinidas  em favor de novos arranjos  no interior das narrativas
históricas. (TRAJANO FILHO, 2019, p. 102)

Ao se refletir sobre a possibilidade de trabalhar com revistas e periódicos, verificou-se o

seguinte  estado  da  arte  com  relação  às  pesquisas  voltadas  para  ampliação  do  cabedal

historiográfico  brasileiro  a partir  do uso de revistas  como fonte  de pesquisa exclusiva.  O

material  foi  dividido  em  dois  grupos:  um  maior15,  cujos  esforços  de  investigação  se

concentram na arquitetura moderna brasileira a partir da segunda metade do século XX,

momento posterior a sua consagração e visibilidade internacional. Essas teses e dissertações

interessam principalmente no que se refere à metodologia de pesquisa empregada em uma

abordagem de discussão e história da arquitetura através de periódicos. 

O maior interesse nutrido pelos estudos do segundo grupo, mais enxuto, se justifica

devido ao fato destes investigarem a história da arquitetura moderna brasileira através de

revistas focando e problematizando o período anterior à afirmação do paradigma canônico

moderno.  Nesse  grupo,  podemos  destacar  como  uma  das  pesquisas  pioneiras  no  uso  de

revistas como fonte de estudo a tese de Maria Lúcia Bressan Pinheiro (1997) que discute a

modernidade  da arquitetura  produzida  em São Paulo  entre  1938 e  1945 vista  através da

15 Neste  grupo  destacam-se  as  seguintes  dissertações:  Serapião  (2005);  Stuchi  (2007);  Almeida  (2008);
Dedecca (2012);  Souza (2013);  Galvão (2016);  Silva (2017).  Essas pesquisas abordam revistas  a partir  de
diferentes  enfoques,  com destaque  para  a  revista  Acrópole,  seguida  pela  revista  Habitat.  Quanto  às  teses
destacam-se Capello (2005); Buzzar (2011).
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revista  Acrópole.  Maristela  Siolari  Silva  (2008)  investigou  o  papel  dos  periódicos  de

arquitetura na formação da arquitetura moderna brasileira nos anos 1920 e 1930 sob a ótica

da tecnologia  e  da  habitação  econômica.  Clévio  Rabelo (2011)  produziu sua tese sobre  o

campo profissional  do arquiteto  no Rio  de Janeiro  nos anos  1920-30 passando por  uma

análise de todos as revistas especializadas e jornais publicados no período sobre o assunto.

Juliana Nery (2013) defendeu na Universidade Federal da Bahia (UFBA) sua tese que versa

sobre as falas na formação da arquitetura moderna no Brasil através das revistas  A Casa e

Arquitetura e Urbanismo publicada pelo IAB. Paula Dedecca (2018) produziu sua tese que

versa sobre a história do IAB, o que inclui a abordagem da revista Arquitetura e Urbanismo.

Diante  dessa  concentração  de  estudos focados  no  contexto  paulista  e  baseados  na

leitura das revistas  Acrópole e  Habitat,  buscou-se algo que refletisse um panorama mais

abrangente. Entretanto, essa busca esbarra na dificuldade ou mesmo na impossibilidade de

se  falar  em  um  contexto  cultural  nacional  nos  anos  1930,  pois,  o  período  é  fortemente

marcado pelo empenho generalizado,  com destaque para o papel do estado varguista,  no

sentido de se moldar e divulgar uma cultura pretensamente brasileira diante de um contexto

ainda regionalmente fragmentado.

A publicação das primeiras  revistas  de arquitetura16 no Brasil  remonta à  década de

1920. Entre os periódicos mais generalistas e voltados para um público menos especializado

podemos citar a revista A Casa, entre os estudantis estão Architectura: Mensário de Arte e a

Revista de Arquitetura da ENBA. A primeira tentativa de publicar uma revista de arquitetura

a  partir  de  uma  associação  profissional  de  arquitetos  e  comprometida  com  a  causa

nacionalista dos anos 1920 (TRAJANO FILHO, 2019), resultou em Architectura no Brasil,

periódico publicado entre 1921 e 1926 pelo então Instituto Brasileiro de Arquitetos, ou aquilo

seria um dos primórdios do futuro Instituto de Arquitetos do Brasil (RABELO, 2011). 

Adentrando a  década  de 30,  outro periódico  que se  fez  de  vitrine para a  produção

arquitetônica da época e que pode ser considerado como uma fonte documental de grande

potencial, é a Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal (PDF).

Criada em 1932, a revista se propôs a ser “o veículo de difusão e propaganda do trabalho da

engenharia oficial da cidade do Rio de Janeiro” (RABELO, 2011, p. 139). Descontando-se a

menor distinção entre os campos disciplinares à época, pode-se considerar que, apesar da

revista  PDF  ter  oferecido  abertura  para  a  arquitetura  da  época  nos  seus  mais  variados

matizes, o referido periódico não pode ser considerado uma revista de arquitetura  stricto

sensu.

16 A leitura de revistas publicadas nas décadas de 1920 e 1930 revelam que,  apesar  da permanência da
dificuldade na definição do termo “arquitetura” até os dias de hoje, à época o uso do termo era mais abrangente
tanto em termos disciplinares quanto profissionais.
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Todavia, cabe ressaltar que, até meados dos anos 1930, a profissão de arquiteto não era

regulamentada e não havia maiores distinções entre o papel de arquitetos,  engenheiros e

construtores.  Segundo  indicam  as  revistas  da  época,  a  promulgação  do  decreto  de

regulamentação da profissão em 1933, não trouxe grandes alterações à realidade da prática

profissional, porém, é notável que a força da lei ofereceu respaldo para que os arquitetos se

movimentassem na defesa da causa de uma profissão  que,  a  partir  de  1933,  adquiriu  ao

menos  uma  base  legal  diante  das  especificidades  do  conhecimento  teórico  e  prático  dos

engenheiros  e  da  “falta  de  conhecimento”  teórico  dos  chamados  práticos  e  construtores

leigos17. 

Além disso,  não se pode desprezar a intensificação de um processo de afastamento

entre  engenheiros  e  arquitetos  no  campo  disciplinar,  como  efeito  da  cada  vez  maior

especialização dos campos do conhecimento e dos desdobramentos da arquitetura moderna

internacional  e  que  se  fazem  sentir  nas  reformas  dos  cursos  de  arquitetura  e  no

desmembramento  dos  cursos  para  formação  de  engenheiros-arquitetos,  como  bem

exemplifica a paradigmática e impactante reforma da ENBA promovida por Lúcio Costa em

1930-1931 e a criação das faculdades de arquitetura e urbanismo autônomas ao longo dos

anos 1940.

Diante  desse  quadro,  organizados  em um órgão de classe,  que após conflitos  entre

correntes divergentes, acabou por se constituir como o Instituto de Arquitetos do Brasil que

perdura até os dias de hoje, alguns arquitetos, na sua maioria oriundos da ENBA nos anos

192o,  lançaram a revista que definiram como o “órgão oficial”  do IAB, esta que pode ser

considerada como  a primeira publicação especializada em arquitetura do Brasil produzida

exclusivamente por arquitetos para arquitetos organizados como classe reconhecida por lei18,

a revista Arquitetura e Urbanismo publicada entre 1936 e 1942. 

Uma publicação similar à revista do incipiente IAB na sua capacidade de oferecer uma

leitura do panorama do final dos anos 1930, descontando-se o fervor pela defesa da profissão

e  que também pode  ser  considerada  como uma revista  de  arquitetura  no seu  sentido  já

modernizado19,  trata-se  da  revista  Acrópole.  O  periódico  de  origem  paulista  iniciou  suas

17 São inúmeras as passagens que demarcam a posição de superioridade intelectual assumida pelos arquitetos
diplomados no período subsequente ao decreto de regulamentação da profissão em 1933. Roberto Magno de
Carvalho expõe o seu ponto de vista: “A grande maioria imagina que ser arquiteto é saber desenhar fachadas.
Desconhecem que a missão do arquiteto é trabalhar para o conforto da coletividade, resolvendo o problema da
habitação sob os seus múltiplos aspectos […] Veio aumentar essa confusão a aparição de uma nova casta de
profissionais que, pela municipalidade foi batizada de ‘arquiteto-construtor’ […] socorro-me do próprio significado
da palavra diploma, que é: ‘documento emanado da autoridade oficial com o fim de estabelecer ou confirmar um
direito, privilégio ou grau’ […] assim, a conquista de um diploma, ou de um título, estabelece e firma um direito
privilegiado (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, p. 12-13, jan./fev., 1940).

18 Cabe esclarecer que não se considera o uso do conceito de pioneirismo como atribuição de valor a qualquer
um dos objetos discutidos neste estudo. 
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atividades em 1938 e trata-se de fonte de pesquisa de valor comprovado pela qualidade e

quantidade de estudos desenvolvidos a partir de sua leitura. 

Ao  considerarmos  os  três  periódicos  supracitados,  na  sua  capacidade  de  produzir

relatos sobre a cultura arquitetônica dos anos 1930, considerou-se prudente excluir a revista

Acrópole como objeto de estudo, pois, trata-se de um campo de pesquisas já demasiadamente

explorado,  além  disso,  uma  abordagem  com  múltiplas  fontes  desvirtuaria  o  foco

metodológico da pesquisa conforme será explicado adiante. 

Quanto à utilização da revista  PDF como fonte de pesquisa,  apesar da sua evidente

semelhança com as demais publicações, concluiu-se pela sua não utilização, pois, além da

questão metodológica apontada, o periódico não atende plenamente o requisito de ser uma

revista  decididamente  especializada  em  arquitetura,  produzida  especialmente  por  e  para

arquitetos ou, pelo menos, não se considera enquanto tal. 

Dentre  as  possibilidades  de  fontes  de  pesquisa,  concluiu-se  que aquilo  diferencia  e

torna interessante  a revista  Arquitetura e  Urbanismo frente as  demais  concorrentes,  é  a

vontade explícita em seu discurso de se produzir um periódico de arquitetura, produzido por

e para arquitetos como classe que almeja a emancipação frente a classe dos engenheiros e o

afastamento do grupo dos construtores “incultos”, como não poderia ser diferente em um

periódico que diz órgão oficial do conselho de classe dos arquitetos. Em Acrópole, a vontade

de  valorização  profissional  está  implícita  no  discurso,  não  há  militância.  A  questão  da

distinção profissional do arquiteto, não se apresenta como questão relevante para a revista

PDF.

Diante da necessidade de contribuir para configuração de novos relatos de formação da

modernidade  arquitetônica  no  Brasil,  na  perspectiva  de  descerramento  do  panorama  da

arquitetura dos anos 1930 no país, se optou por analisar a revista Arquitetura e Urbanismo,

órgão oficial do IAB Instituto de Arquitetos do Brasil publicada entre 1936 e 1942. 

A escolha da revista como fonte de pesquisa exclusiva parte da constatação de que

embora  se  constitua  uma  fonte  documental  de  enorme  potencial  para  o  estudo  de  um

momento particular da história da arquitetura brasileira do século XX e de ser o porta-voz e

órgão oficial do Instituto de Arquitetos do Brasil nos seus anos iniciais, a revista Arquitetura

e Urbanismo ainda padece da falta de estudos mais aprofundados. 

Segundo o levantamento das referências bibliográficas já abordado anteriormente, são

três os estudos que abordam diretamente o periódico em questão: Clévio Rabelo (2011) faz

uma passagem rápida como complemento da sua pesquisa acerca dos periódicos da época;

Maristela  Silva  (2008)  faz  um  uso  mais  intenso  da  referida  fonte  na  sua  pesquisa  de

doutoramento; a tese de Juliana Nery (2013) aborda mais profundamente o periódico em
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questão ao traçar  um paralelo  entre a revista do IAB e a revista  A Casa. Paula  Dedecca

(2018), analisa o referido periódico como parte da sua investigação acerca da história do IAB

entre 1920 e 1970. Cabe ressaltar que a referida tese foi publicada no final de 2018, e que

neste momento, esta pesquisa já se encontrava relativamente desenvolvida e qualificada pelo

programa de pós-graduação.

A proposta é estudar a revista através de dois movimentos distintos e complementares,

o primeiro é direcionado para o interior do periódico e consiste na análise da revista como

objeto cultural, como mais um produto passível de ser produzido pelo profissional arquiteto e

como meio de comunicação especializado inserido no contexto de uma cultura arquitetônica.

O segundo movimento é voltado para o exterior, pois, trata a revista como documento capaz

de fornecer informações acerca da situação material e cultural da arquitetura do final dos

anos 1930 no Brasil. 

Desse  pretenso relato  deverá resultar  a  exposição  de um panorama da cultura,  das

ideias e da produção arquitetônica da época e do lugar em questão, deixando claro que, para

este estudo,  o periódico é considerado mais  um meio do que um fim. Por outro lado,  se

pretende escrever uma história  de um grupo de arquitetos  que unidos em torno de uma

entidade de classe tiveram a iniciativa de lançar uma revista de arquitetura no Brasil do final

anos 1930.

Do ponto de vista metodológico, ainda resta o que dizer a respeito da proposta de se

escrever de um relato de história a partir da análise de uma única fonte e de um recorte de

tempo  de  curta  duração.  Quanto  a  esse  aspecto,  cabe  ressaltar,  que  a  pesquisa  sofre

influência, da chamada micro-história20. Tal posicionamento interpretativo, que se relaciona

diretamente com o problema historiográfico supracitado, se explica através do conceito de

“descrição densa” proposto pelo antropólogo Clifford Geertz, que na sua adaptação ao âmbito

da história foi definida por Giovanni Levi do seguinte modo: “Em vez de se iniciar com um a

série  de  observações  e  tentativas  para  impor  sobre  elas  uma  teoria  do  tipo  legal,  esta

perspectiva parte de um conjunto de sinais significativos e tenta ajustá-los em uma estrutura

inteligível” (LEVI, 2012, p. 141). 

Partindo  dessa  premissa,  pode-se  afirmar  que  o  estudo  detalhado  das  fontes

documentais primárias pode revelar uma realidade distinta em relação às grandes narrativas

propagadas através dos manuais de história da arquitetura, cujos discursos, apesar do esforço

de superação dessa tendência, na sua maioria, são construídos a partir de uma leitura das

fontes que visa angariar recursos argumentativos que satisfaçam um esquema a priori,  que

20 Segundo Giovanni Levi, o método da micro-história consiste na redução da escala de observação do objeto e
no estudo intensivo das fontes para fins experimentais e que o “princípio unificador de toda pesquisa micro-
histórica é a crença em que a observação microscópica revelará fatores previamente não observados” (LEVI,
2012, p. 139). Como principal influência citamos o livro O queijo e os vermes de Carlo Ginzburg (2010).
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se constitui,  geralmente,  através de um entendimento  evolucionista  acerca da história  da

arquitetura moderna.

Na  sua  aplicação  ao  caso  em  questão,  o  método  consiste  na  rigorosa  leitura  e

interpretação  da  revista  procurando  manter  o  máximo  de  atenção  nos  textos  e  falas

publicadas focando no tempo em que eles foram produzidos21, evitando cair na armadilha de

produzir  conclusões  frágeis  obtidas  através  de  relações  inadequadas  com  narrativas

teleológicas e operativas,  como as dos manuais de história da arquitetura,  que venham a

desvirtuar o objetivo da pesquisa de melhor conhecer o período a que se propõe estudar.

A  dissertação  foi  dividida  em  três  capítulos,  o  primeiro  trata  da  análise  da  revista

Arquitetura e  Urbanismo entendida  como  objeto  cultural  e  meio  de  comunicação

especializado  produzido  exclusivamente  por  arquitetos  para  arquitetos,  o  que  considera

identificar  e  estudar  os  arquitetos  envolvidos  na  sua  produção  e  analisar  a  trajetória  do

periódico ao longo dos seis anos em que foi publicada.

No segundo capítulo, direcionado ao estudo dos artigos e textos publicados, se pretende

investigar as ideias e a mentalidade dos membros do corpo editorial da revista e dos seus

colaboradores eventuais perante o debate da arquitetura moderna na época, buscando, dessa

forma, colaborar para a constituição de um quadro da cultura arquitetônica no Brasil do final

dos anos 1930. Este capítulo segue a tendência historiográfica da chamada história das ideias

e ou das mentalidades22.

No terceiro e último capítulo,  se propõe analisar o panorama material  da produção

arquitetônica  publicada  pela  revista,  na  sua  relação  com os  discursos  e  posicionamentos

propagados pelo periódico e com a cultura arquitetônica universal do período.

21 Ao evitar o viés evolucionista que tende a exacerbar polarizações e juízos de valor do tipo atraso/avanço
entre temporalidades, há neste estudo um esforço pela análise diacrônica do objeto. Segundo Freitas, “A entrada
ao  fato  histórico  que  a  diacronia  oferece  ao  historiador  é  renovadora.  É  a  partir  do  rompimento  com  a
inexorabilidade do tempo e da periodização que o autor oferece sua noção de concreto. Uma noção que, para
ganhar sentido, aproximou-se de um instrumental variado, heterodoxo, mas, sem dúvida eficaz. Um instrumental
urdido junto à semiótica, à psicanálise, à antropologia, à linguagem e, sobretudo, à filologia (FREITAS, 1999, p.
22).

22 Freitas (1999) discorre sobre as relações entre a história das ideias e a micro-história.
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2. RECONHECIMENTO PROFISSIONAL E MEIO INDÍGENA23

2.1 O círculo editorial

Porta-voz e autointitulada “Órgão Oficial do Instituto de Arquitetos do Brasil”, a revista

bimestral  Arquitetura e Urbanismo teve a primeira edição publicada em maio de 1936 e a

última  em  maio  de  194224.  Contemporânea  à  Revista  da  Diretoria  de  Engenharia  da

Prefeitura do Distrito Federal,  mais especializada no que hoje entendemos por engenharia

civil  e  antecedendo  em  dois  anos  a  criação  da  revista  Acrópole,  que  estampava  em  sua

primeira capa as palavras “Architectura, Urbanismo e Decoração” (ACRÓPOLE, n. 1, maio,

1938),  Arquitetura e Urbanismo pode ser considerada a primeira revista de arquitetura do

Brasil,  produzida  exclusivamente  por  arquitetos  para  arquitetos  organizados  como classe

profissional reconhecida por lei através do decreto 23.569 instituído em 193325. 

Apesar de falar em nome do IAB, é importante ressaltar o caráter comercial da revista,

constituída como propriedade de um grupo de arquitetos cujos nomes não são revelados.

Sobre esse aspecto, é importante refletir que a incipiente situação do IAB na época, apesar do

evidente  esforço  de  expansão  documentado  nas  páginas  de  Arquitetura  e  Urbanismo,

resulta, no máximo, na representatividade dos arquitetos circunscritos ao espaço da capital

federal e que a pretensão de representar um Brasil “em fase de elaboração” diante de um

contexto  altamente  produtivo  em  termos  de  discursos  constituintes  de  uma  identidade

nacional, mostra a tarefa hercúlea à qual se propuseram o grupo de arquitetos. Não é por

acaso que Dedecca (2018) aborda a revista do IAB no capítulo que chamou de “As fronteiras

cariocas do IAB na Era Vargas”. 

A suspeita de uma crise de representatividade por parte do corpo editorial diante do

conceito de “Arquitetos do Brasil”, pode ser lida na tarja inferior que acompanha a capa de

todas as edições publicadas. Se no início os arquitetos editores eram assertivos em considerar

Arquitetura e Urbanismo o “Órgão Oficial do IAB”, a partir do número 6 de 1938, por motivo

23 Ilustrativa do contexto estudado, a utilização do termo “cultura indígena” e “meio indígena” para se referir à
situação cultural do Brasil na época, ocorre em dois textos publicados pela revista, no entanto, não fica evidente,
devido às mudanças no uso da linguagem passados mais de 80 anos, o grau de crítica que o autor pretende
imprimir à época através do uso da palavra.

24 Não foram encontrados registros oficiais sobre o encerramento das atividades de Arquitetura e Urbanismo. A
última edição encontrada na Biblioteca Paulo Santos foi a de maio/dezembro de 1942. Rabelo (2011), Nery
(2013) e Dedecca (2018) reforçaram essa informação ao pesquisarem o referido periódico. 

25 A distinção entre arquitetos e engenheiros nunca foi clara, se esse assunto gera incompreensão até os dias
de hoje, à época a questão não era menos confusa. Para evitar se perder em terminologias, este estudo adota a
palavra arquiteto como o profissional que recebeu o respaldo legal e distintivo do estado brasileiro através do
decreto de 1933 para atuar enquanto tal. Com isso, não se pretende sobrevalorizar o tal decreto, pelo contrário,
a leitura do periódico em questão mostra o quanto a lei colaborou para a manutenção dessa incompreensão. 
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não revelado, a situação do periódico frente ao órgão de classe se altera para “Propriedade

Sociedade  Civil  I.A.B.”.  Por  fim,  no primeiro  número  de  1941,  Arquitetura e  Urbanismo

passa a ser considerada apenas como uma publicação “sob os auspícios do IAB”. 

Através do exame das páginas de rosto dos 31 números publicados ao longo dos seis

anos  de  existência  da  revista,  foi  possível  identificar  quais  eram os  principais  arquitetos

membros  titulares  do  conselho  editorial  do  periódico.  É importante  ressaltar  que  a

importância oferecida a esses personagens, para além, de uma mera curiosidade biográfica e

de  uma  valorização  romântica  do  “gênio”,  tem  a  ver  com  a  atuação  destes  como  filtro

ideológico e responsáveis pela seleção do material que viria a ser publicado na revista. Entre

esses personagens, destacam-se pela participação recorrente e regular no periódico, o diretor

e idealizador da revista Cipriano Lemos; os membros do conselho técnico, Adalberto Szilard,

Augusto de Vasconcellos Júnior e Paulo Nunes Pires;  ocupando diversas posições, Ricardo

Antunes; e o redator de arquitetura Gerson Pompeu Pinheiro. Cabe observar que a estrutura

de cargos e atribuições da revista nunca foi rígida e que houve uma intensa movimentação de

arquitetos pelos quadros do periódico, o que incluí a inserção de membros eventuais.
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Figura 1 
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO
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Figura 2 
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO



 31

Figura 3
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO
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Figura 4
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO
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Figura 5 
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO



Identificado  como o integrante  mais  importante  do  grupo de arquitetos,  Cipriano

Lemos foi o idealizador e primeiro diretor da revista. Sua relevância foi registrada pelos seus

pares: 

Contra uns e outros se antepunha, no entanto, a fé e o entusiamo de Cipriano
Lemos em quem os anos chegados não conseguiam diminuir o “fogo sagrado”.
Não abandonando nunca a ideia que acalentava ha vários anos prosseguiu ele no
preparo de uma plano de organização de uma revista, que assentaria sobre base
sólida a fim de que se tornasse duradoura a empresa. Assim foi que se fundou
uma sociedade por quotas tomadas de pronto e exclusivamente, por arquitetos
(ARQUITETURA E URBANISMO, n.3, p. 469, mai./jun., 1939). 

Envolvido institucionalmente na causa da profissão desde a fundação do IBA Instituto

Brasileiro de Arquitetos em 1921, momento que foi considerado a gênese do IAB (DEDECCA,

2018), Cipriano Lemos passa a oferecer a sua contribuição ao tornar-se colaborador efetivo e

de publicar  suas  impressões acerca  da situação da  arquitetura  de seu tempo na pioneira

revista  Architectura no Brasil.  O prefácio do referido periódico publicado nos anos 1920,

corrobora  o  testemunho  de  seus  colegas  quanto  ao  longevo  interesse  de  Lemos  em

desenvolver o campo das publicações especializadas em arquitetura no Brasil26.

Prezado  amigo Dr.  Moura Brasil  do  Amaral  […]  Venho  trazer-lhe  as  minhas
felicitações  pela criação  de  sua revista.  Trata-se  de  uma iniciativa de  grande
alcance, quase uma temeridade, dado o atraso do nosso meio, em se tratando de
arte tão complexa. Em Buenos Aires, a poderosa corporação de arquitetos possui
magnífico semanário ilustrado, digno de rivalizar com as mais luxuosas revistas
americanas  […] Assim,  quando um arquiteto  conhecedor por experiência,  dos
entraves que o meio proporciona aos colegas de maior talento, vem a saber que
um amigo se propõe a criar no Rio uma revista de arquitetura, receia, e com
razão, que esse esforço audacioso seja destruído pelo indiferentismo do público!
Portanto, cabe a nós arquitetos, amparar o quanto possível esse empreendimento
auspicioso para a arquitetura nacional.  Fazendo, pois,  os melhores votos pelo
futuro da sua Revista, subscrevo-me amigo e admirador  (ARCHITECTURA NO
BRASIL, v.1, n.1, p.2, out., 1921).

Surpreende a dificuldade em se obter informações acerca dos arquitetos atuantes no

Brasil na primeira metade do século XX, o caso de Cipriano Lemos ilustra muito bem essa

situação,  entretanto,  alguns  pesquisadores,  principalmente  aqueles  que  se  utilizam  de

periódicos como fonte de pesquisa, tem mostrado interesse e produzido textos que começam

a lançar luz sobre o tema. 

Segundo Pinheiro (2001), Cipriano Lemos nasceu em 1882 e se formou em 1924 pela

26 É  notável  a  semelhança  entre  a  revista  do  IAB e  a  congênere  Revista  de  Arquitectura publicada  pela
Sociedad Central  de Arquitectos em Buenos Aires.  Há passagens em que esse intercâmbio cultural  com a
Argentina e o Uruguai é explicitado e se dá principalmente através de felicitações recíprocas.
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Escola  Especial  de  Obras Públicas,  Construção e  Indústria,  instituição  que Rabelo (2011)

acredita ser a francesa27. Lemos foi conselheiro vitalício e o terceiro presidente do IAB (1928-

1929), na época ainda Instituto Central de Arquitetos28, atuou como funcionário público nos

ministérios  da  Agricultura,  Fazenda  e  Justiça.  Ligado  à  Igreja  Positivista  do  Brasil

(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, mai./jun., 1939), não foram encontrados evidências

de parentesco entre Cipriano Lemos e Miguel Lemos, fundador  do apostolado e autor da

bandeira brasileira  em parceria  com Teixeira Mendes.  Entretanto,  o refinamento e a alta

cultura que exala de seus textos, que incluem longas citações em francês e espanhol que vão

de Comte a Le Corbusier  (ARQUITETURA E URBANISMO, n.1,  p.  3,  mai./jun.,  1936),  a

estadia de cinco anos em Paris (ARCHITECTURA NO BRASIL, v.1, n.1, p.2, out., 1921), além

da  amizade  relatada  com  o  Marechal  Cândido  Rondon,  do  qual  era  também  cunhado,

mostram Lemos como um membro da elite cultural do país.

Apesar de ser o diretor e  presidente  da revista,  Lemos fez  poucas,  porém, incisivas

intervenções  em  Arquitetura  e  Urbanismo,  o  mais  impactante  dos  seus  artigos  foi

Regionalismo ou Internacionalismo (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938).

Foi o único a expor abertamente o posicionamento eclético e antidoutrinário da revista diante

do debate moderno29. O uso do espaço da revista por Lemos é tão discreto que algumas vezes

os seus artigos são assinados somente com as suas iniciais, ou mesmo são publicados sem

assinatura, suas palavras ilustram essa posição: 

Não seremos os redatores da revista. O nosso papel é modesto e pressupõe um
corpo de colaboradores eficientes. São os arquitetos talentosos que hão de dar
vida e alma às páginas desta revista. (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, mai./abr.,
1936)

 Cipriano  Lemos  tem como obra  reconhecida  a  fachada  e  o  salão  de  concertos  do

Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro (atual sede da Escola de Música da UFRJ),

projetados em 1918 e inaugurados em 1922. Apesar de sua pouca ou mesmo desconhecida

produção  edilícia,  aquilo que  há  de  mais  interessante  na  figura  de  Cipriano  Lemos,

descontando-se  as  dificuldades  profissionais  do  meio  na  época,  é  que  ele  foi  um  dos

27 O nome da instituição ainda existente é  École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l'industrie
(ESTP Paris). 

28 Segundo o Boletim nº 1 do Instituto de Arquitetos do Brasil, em 1921 vinte e sete arquitetos lançaram as
bases da primeira associação de classe o “Instituto Brasileiro de Arquitetos”, devido a uma discordância relativa
a um concurso, ocorreu uma cisão do grupo, surgindo a “Sociedade Central de Arquitetos”, no entanto, em 1924
as  duas  associações  se  fundiram  novamente  recebendo  a  denominação  “Instituto  Central  de  Arquitetos”
(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mai./jun., 1936). Em 1934 o instituto recebeu sua denominação definitiva
“Instituto de Arquitetos do Brasil”  (PINHEIRO, 2001).

29 Cipriano  Lemos ressalta  o ecletismo –  no  seu  sentido  filosófico e  não no  estilístico  – de  Arquitetura  e
Urbanismo na  voz  de  diretor  e  idealizador  em  duas  ocasiões:  na  matéria  sobre  o  Copacabana  Palace
(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, p. 8-9, mai./jun., 1936) e no artigo O nosso aniversário (ARQUITETURA
E URBANISMO, n. 3, p. 115, mai./jun., 1937). 
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primeiros arquitetos brasileiros a valorizar e incluir no seu discurso e atuação, a importância

da dimensão intelectual  e editoral  da arquitetura.  Tal  disposição para o plano das ideias,

lembra, com ressalvas à magnitude, a trajetória de Lúcio Costa, arquiteto que conheceu e fez

referências ao idealizador de Arquitetura e Urbanismo, como um dos arquitetos atuantes na

época do Neocolonial  (COSTA, 1987, p. 84). Cipriano Lemos, faleceu inesperadamente no

início de 1939, deixando vago o cargo de diretor.
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Figura 7
Escola de Música da UFRJ 
Arq. Cipriano Lemos
Fonte: foto do autor

Figura 6 
Cipriano Lemos
Fonte:  ARQUITETURA E URBANISMO,  n.  3,
mai./jun., 1939.



 38

Figura 8
Revista de Arquitectura - Sociedad Central de 
Arquitectos (Buenos Aires).
Fonte: Revista de Arquitectura, n. 181, jan. 1936.

Figura 9
Revista de Arquitectura - Sociedad Central de 
Arquitectos (Buenos Aires).
Fonte: Revista de Arquitectura, n. 181, jan. 1936.



O  trânsito  do  arquiteto  Ricardo  José  Antunes  Júnior pelo  espaço  editorial  da

revista  sugere  um  arquiteto  de  personalidade  irrequieta  e  questionadora.  Membro  do

conselho diretor  do IAB e do conselho técnico de Arquitetura e  Urbanismo  desde o  seu

início, Antunes passa a ocupar a recém-criada posição de redator-chefe de urbanismo, na

edição de março-abril de 1938. Desligado dos quadros da revista entre novembro de 1938 e

maio de 1939, Antunes retorna como diretor após o falecimento de Cipriano Lemos, cargo

que ocupa até o fim da revista em 1942. Esse desligamento de seis meses seguido de um

retorno triunfal como diretor e presidente da revista imediatamente após o falecimento de

Lemos, sugere no mínimo uma discordância  entre os  pares.  Com relação a essa questão,

Juliana  Nery (2013,  p.  315) sustenta que a  partir  do momento em que Ricardo  Antunes

assumiu  a  diretoria,  a  revista  passou  a  ter  uma  maior  abertura  para  o  modernismo

corbusiano,  o  que  sugere  um  conflito  entre  o  posicionamento  de  Antunes,  o  ecletismo

pragmático de Lemos, e o rigor funcionalista e anticorbusiano de Gerson Pompeu Pinheiro,

questão que será melhor estudada adiante.

De todos os arquitetos pertencentes ao círculo editorial de  Arquitetura e Urbanismo,

Ricardo  Antunes  foi  o  menos  estudado,  as  citações  e  as  informações  a  seu  respeito  são

praticamente inexistentes. Nascido em 1901 (CAVALCANTI, 1973, p. 104), Antunes ingressa

no Curso Especial de Arquitetura da ENBA30 em 1923. Foi colega de turma de Atílio Correa

Lima, estudou com Lúcio Costa (um ano adiantado) e se formou em 1925, recebendo em 1926

a Grande Medalha de Ouro, premiação máxima oferecida pela ENBA (ACKEL, 2007, p. 29).

O curioso no fato de Ricardo Antunes ter sido colega de turma Atílio Correa Lima é que

ambos mantiveram o interesse focado no urbanismo e possuem como obras mais marcantes

as estações de hidroaviões,  Atílio projetou a do Rio de Janeiro,  Antunes a de Salvador  e

Vitória.

Ao lado de Gerson Pinheiro, Ricardo Antunes foi um dos redatores que mais se utilizou

do espaço da revista para expor suas ideias, conhecimentos e projetos. Antunes assinou a

coluna Notas, Comentários e Bibliografia nas quatro edições de 1936, publicou uma série de

três artigos intitulados Problemas Urbanos em 1937 e um artigo sobre o ensino no Instituto

de  Urbanismo  da  Faculdade  de  Arquitetura  de  Montevideo  (ARQUITETURA  E

URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1938). 

São encontrados três projetos de sua autoria em Arquitetura e Urbanismo, a Estação

de  Hidroaviões  de  Salvador  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  5,  set./out.,  1939),  a

Estação de Hidroaviões de Vitória (ARQUITETURA E URBANISMO, n.1, jan./dez.,  1941),

ambas construídas em 1939 (ainda existentes) e o projeto urbanístico Cidade do Algodão na

Paraíba (ARQUITETURA E URBANISMO n.2, mar./abr. 1940).

30 Na época o curso da ENBA se dividia em três anos de Curso Geral e mais três anos de Curso Especial de
Arquitetura (UZEDA, 2006).
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Figura 10
Estação de Hidroaviões de Salvador 
Arq. Ricardo Antunes
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1939.

Figura 11
Estação de Hidroaviões de Vitória
Arq. Ricardo Antunes
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./dez., 1941



Apesar de já  ter  colaborado com a revista através de um artigo publicado em 1937

(Estrutura Livre), Gerson Pompeu Pinheiro, só passou a fazer parte definitivamente dos

quadros da revista em março de 1938, como redator-chefe de arquitetura,  permanecendo

nessa posição até dezembro de 1939. Com a extinção do cargo, Pinheiro passou a fazer parte

do conselho técnico na posição de suplente, ficando nessa posição até o fim da revista. 

Polêmico e mais conhecido do que os arquitetos anteriores,  Pinheiro parece chamar

mais a atenção do meio arquitetônico devido à sua personalidade ímpar e à qualidade da

discussão que disponibiliza  graças a sua grande capacidade de análise  e crítica  acerca da

situação  da  modernidade  arquitetônica  dos  anos  1920-30  no  Brasil.  Além  disso,  ao  se

considerar os efeitos historiográficos do discurso canônico modernista, cabe observar que a

sua maior notoriedade também se deve ao fato de Pinheiro ter o seu nome associado ao de

Afonso Eduardo Reidy, arquiteto com quem teve uma parceria no início da sua carreira. 

Nascido em Campinas em 1910,  Pinheiro se formou arquiteto pela  ENBA em 1930,

porém, demonstrou múltiplos interesses e talentos precocemente, trabalhou como desenhista

profissional,  jornalista  crítico  de  arte  e  arquitetura  em diversos  jornais,  foi  professor  de

desenho no Colégio Pedro II, docente e diretor da ENBA e artista plástico interessado em

pintura acadêmica durante toda sua vida (RABELO, 2011).  Na primeira metade dos anos

1930, antes de passar a contribuir com  Arquitetura e Urbanismo, proferiu palestras sobre

arquitetura na Rádio Educadora e publicou artigos importantes na Revista de Arquitetura da

ENBA. 

Paulo  Santos,  arquiteto  que  viveu  na  prática  esse  contexto,  tendo  como  sócio  de

escritório Paulo Pires, membro do conselho técnico da revista, ilustra com seu testemunho a

inserção do referido arquiteto nos acontecimentos de seu tempo: 

A posse de Lúcio Costa na direção da ENBA deu-se em 12 de dezembro de 1930.
No dia 29 dava ele uma entrevista a Gerson Pompeu Pinheiro, arquiteto recém-
diplomado doublé de repórter e caricaturista de O Globo, a qual caiu como uma
bomba, pulverizando a arquitetura de estilos da década de 1920-1930, que tinha
constituído a base do ensino da ENBA (SANTOS, 1981, p. 103).

Ao estudar Gerson Pinheiro,  Maristela Silva (2009) observou duas fases na atuação

crítica do arquiteto, uma plenamente favorável a Le Corbusier e Lúcio Costa, onde se observa

uma forte crítica ao ensino acadêmico de matriz beaux-arts, e outra, iniciada após o concurso

do MES31, onde Pinheiro passa a fazer oposição aos dois importantes arquitetos. Pinheiro se

utiliza de argumentos funcionalistas para discordar dos caminhos que a arquitetura moderna

31 Segundo SILVA (2009) Gerson Pinheiro participou do concurso do MES ficando em terceiro lugar com um
projeto  de  matriz  moderna.  Diante  das  circunstâncias  que  envolveram a  desconsideração  do  resultado  do
concurso para efeito de projeto, Silva levanta a hipótese de que a ausência de Pinheiro na equipe de Costa,
produziu efeitos na mudança de posicionamento do arquiteto em relação a Corbusier e Costa.
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brasileira começava a trilhar, identificando naquele contexto um maneirismo, um novo surto

acadêmico como sendo um desvio do pensamento moderno original.

Gerson Pinheiro publicou os seguintes artigos em Arquitetura e Urbanismo, Estrutura

Livre  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.4,  jul./ago.,  1937);  O  sentido  plástico  da

arquitetura religiosa (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./fev., 1938); Rumo à casa

brasileira (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1938); O estado e a arquitetura

(ARQUITETURA E URBANISMO n. 4, jul./ago., 1938); Urbanismo no Rio (n. 5, set./out.,

1938);  Depoimento  esclarecido  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  1,  jan./fev.,  1939);

Clássico e moderno (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1939). 

Há  dois  projetos  de  Gerson  Pinheiro  publicados  em  Arquitetura  e  Urbanismo,  a

residência Dr. Antonio Pinto Nogueira Assioly Netto (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1,

jan./fev.,  1937)  em  parceria  com  Afonso  Reidy  e  a  residência  Dr.  Cândido  F.  Trancoso

(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 6, nov./dez., 1937).
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Figura 13
Residência Dr. Antonio Pinto Nogueira Assioly Netto
Arq. Afonso E. Reidy e Gerson P. Pinheiro
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n.1, jan./fev., 1937.

Figura 12
Proposta para o concurso do edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública.
Arq. Gerson P. Pinheiro
Fonte: Revista de Arquitetura (ENBA), n. 15, 1935.



 44

Figura 14
Residência Dr. Cândido F. Trancoso
Arq. Gerson P. Pinheiro
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 6, nov./dez., 1937.



O arquiteto húngaro Adalberto Szilard (1899-1955), chegou ao Brasil em 1926 vindo

a se instalar definitivamente no Rio de Janeiro32. Szilard desenvolveu uma intensa atividade

como arquiteto de projetos, atuando nos primeiros anos em parceria com outros arquitetos

estrangeiros  imigrados  como Robert  Prentice,  Anton  Floderer  e  Geza  Heller, além  de

brasileiros  como  Roberto  Magno  de  Carvalho.  Participou  de  projetos  de  significativa

representatividade simbólica em relação ao processo de modernização em curso no Brasil dos

anos 1930, entre esses projetos se incluem, o edifício da Estação Central do Brasil no Rio de

Janeiro e do Elevador Lacerda em Salvador (LIMA, 1990), cujo resultado cristalizou-se como

patrimônio cultural e perdura até os dias de hoje.

Dentre os demais integrantes da revista, Szilard era aquele que demonstrava um perfil

mais técnico, o que pode ser observado através da quantidade e do conteúdo dos artigos por

ele  publicados na seção  Folhas de Informação,  coluna de caráter exclusivamente técnico.

Apesar do seu interesse por urbanismo, disciplina da qual foi docente na Faculdade Nacional

de  Arquitetura  (NERY,  2013),  os  textos  do  arquiteto  húngaro  não  trazem  referências

ideológicas  ou  políticas33,  tratando  exclusivamente  de  questões  inerentes  às  técnicas

construtivas, materiais, normatizações de projetos e referências ergonômicas que seguem a

linha de Ernest Neufert. Szilard teve dois projetos publicados em Arquitetura e Urbanismo o

Cine Metro Tijuca (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan-fev, 1942) e um edifício anexo

à igreja da Glória do Outeiro (ARQUITETURA E URBANISMO n. 3-6, mai./dez., 1942). 

Paulo Santos, analisou as características de sua arquitetura, incluindo-o entre outros

estrangeiros como Prentice e Floderer:  “De arquitetura mais simplificada, mas algo rígida e

igualmente  pesada,  eram  os  edifícios  de  Adalberto  Szilard,  Roberto  Capelo  e  Arnaldo

Gladosh,  realizados,  como  os  demais  citados,  com  a  compenetração  de  profissionais

categorizados” (SANTOS, 1981, p. 115). 

32 Para mais informações sobre A. Szilard, Cf. REZENDE; RIBEIRO (2012). 

33 Com exceção do artigo A margem das conferências de Le Corbusier (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5,
set./out., 1936) e A profissão de arquiteto (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1939).

 45



 46

Figura 15
Cine Metro Tijuca
Arq. Adalberto Szilard
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./fev., 1942.



Nascido em 1896, formado pela ENBA em 1918 e conselheiro vitalício e presidente do

IAB entre 1934 e 1936 (PINHEIRO, 2001), Augusto de Vasconcellos Júnior, se utilizou

do espaço da revista por diversas vezes, ao publicar os seguintes artigos:  Novos Horizontes

(ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  3,  mai./jun.,  1936);  O  arquiteto  e  o  cliente

(ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.1,  jan./fev.,  n.2,  mar./abr.,  1937);  Pelos  cursos  de

arquitetura  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.6,  nov./dez.,  1937);  O  código  de  obras

(ARQUITETURA E URBANISMO  n.  6,  nov./dez.,  1938);  O monumental  em arquitetura

(ARQUITETURA  E  URBANISMO  n.  4,  jul./ago.,  1939);  Pelos  concursos  de  arquitetura

(ARQUITETURA E URBANISMO n. 6, nov./dez., 1939). Vasconcelos é aquele que melhor se

adéqua ao papel de porta-voz do IAB, pois, o interesse dos seus artigos são exclusivamente

voltados para a afirmação e divulgação da profissão, por esse motivo, são muito elucidativos

no que se refere às relações entre o sujeito arquiteto e a sociedade da época. 
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Figura 16
Apartamentos econômicos
Arq. Augusto de Vasconcellos Júnior
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936

Figura 17
Apartamentos econômicos
Arq. Augusto de Vasconcellos Júnior
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936.



Paulo  E.  Nunes  Pires  se  formou  na  ENBA  em  1926,  foi  colega  de  turma  e

posteriormente  sócio  de  Paulo  Santos no longevo  e próspero escritório  Pires  Santos S.A.

(VASCONCELOS,  1989).  Nunes  raramente  se  manifestou  nas  páginas  de  Arquitetura  e

Urbanismo,  seus  escritos,  apesar  de  elucidativos  do  panorama  cultural  da  época,  se

limitaram aos textos introdutórios das publicações de trabalhos de alunos da ENBA, da qual

era professor, o que mostra uma carreira acadêmica correndo paralelamente ao exercício do

ofício. Apesar das raras intervenções escritas, cinco projetos de Paulo Pires feitos em parceria

com Paulo Santos foram publicados em Arquitetura e Urbanismo, o Edifício Pimentel Duarte

(ARQUITETURA  E  URBANISMO  n.  5,  set./out.,  1936),  um  dos  edifícios  pioneiros  da

habitação  verticalizada  no  Rio  de  Janeiro,  Vivenda  Elisabeth  (ARQUITETURA  E

URBANISMO,  n.1,  jan./fev.,  1937),  Residência  Ivan  Santiago  (ARQUITETURA  E

URBANISMO,  n.  4,  jul./ago.,  1937),  Residência  Confortável  (ARQUITETURA  E

URBANISMO  n.  3,  mai./jun.,  1939)  e  a  Escola  Técnica  do  Exército  (ARQUITETURA  E

URBANISMO n. 3-6, mai./dez., 1942).
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Figura 18
Ed. Pimentel Duarte
Arq. Paulo Pires e Paulo Santos
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936.



2.2 Analisando o periódico

O artigo  Inaugural escrito por Cipriano Lemos, dá a tônica do recorrente ímpeto de

afirmação e desejo de reconhecimento da classe profissional dos arquitetos, além de ilustrar

através de um posicionamento crítico o panorama cultural do Brasil nos anos 1930, inclusive

na sua relação com as demais nações sul-americanas:

Sobre a necessidade de uma revista de arquitetura, similar às congêneres sul-
americanas, eram acordes todos os arquitetos. Contudo, alguns dissentiam dessa
iniciativa, temerosos de não encontrar, no Brasil, matéria interessante para um
periódico  desse  gênero.  É  que  nesta  cidade  e  na  de  São  Paulo  […]  poucas
edificações  merecem o qualificativo de obra arquitetônica.  Raros  são os filhos
dessas metrópoles que tenham noção exata da hierarquia dessas duas profissões
correlatas: a do Arquiteto e a do Construtor. […] Consequentemente, si a cultura
indígena deixa bastante a desejar em tudo quanto não se aprenda pelo correio
[…] aos nossos colegas falta o essencial  - o cliente educado […] é fora de dúvida
que o “modus vivendi” do arquiteto brasileiro é pouco animador. Só as naturezas
enérgicas  não  capitulam,  em  face  da  resistência  com  que  deparam;  quando
muito, procuram ganhar a vida, modesta, mas honestamente, fora da profissão
com que sonharam. (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, p. 3, mai./jun., 1936).

Apesar do expressivo pessimismo, Lemos relata melhorias na qualidade do corpo de

alunos e professores do curso de arquitetura34 e o aumento na importação de livros e revistas

de arquitetura, urbanismo e construção, apesar de lamentar o seu alto preço. Por outro lado,

o arquiteto confessa sua maior preocupação reiteradamente: conseguir material interessante

para publicar, o que confirma a tese dos mais pessimistas em relação ao êxito da empreitada,

pois para Lemos essa escassez “representa a realidade nas suas linhas mestras e nas suas

grandes  massas”  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  1,  p.  3,  mai./jun.,  1936).  Lemos

conclui seu texto inaugural da revista expressando o seu ponto de vista a respeito da missão

de  Arquitetura  e  Urbanismo:  “realistas  e  pessimistas  a  um  tempo,  cumpre-nos  apenas

afirmar o nosso propósito de tudo dar pelo êxito desta louvável tentativa. O nosso escopo é

servir à classe, ao Instituto e ao público.” (ARQUITETURA E URBANISMO, n.1, mai./jun.,

1936, p. 4).

Ainda sobre a crítica do contexto que envolvia o lançamento da revista, no artigo Novos

Horizontes,  Augusto  de  Vasconcelos  Júnior,  mostra-se  alinhado  com  a  tendência  de

construção de uma cultura nacional  que já vinha em circulação desde os anos 1920, ao  se

utilizar de argumento nacionalista e regionalista para defender a iniciativa de Arquitetura e

Urbanismo: 

34 Esse  quadro  positivo  descrito  por  Lemos  é  corroborado  por  ACKEL  (2007)  que  ressalta  o  aumento
progressivo das turmas do curso de arquitetura da ENBA. Segundo esse autor, em 1926 foram matriculados 25
alunos; em 1927, 57 alunos; 1928, 78 alunos; 1929, 66 alunos. 
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Em vez de buscarem nas revistas estrangeiras ideias exóticas que, muitas vezes,
perturbam nosso  ambiente  por falta  de  absoluta de  adaptação,  os  brasileiros
encontrarão,  certamente,  em  ARQUITETURA  E  URBANISMO,  soluções
brasileiras, por isso que foram estudadas e realizadas pelos nossos arquitetos.
(ARQUITETURA E URBANISMO, n.1, p. 5, mai./jun., 1936).

Passado um ano do lançamento da revista,  a preocupação inicial  com a ausência de

material  parece  superada,  pelo  menos  é  o  que  indica  o  artigo  publicado  por  Nestor  de

Figueiredo35, presidente do IAB, na edição de aniversário da revista. Em O êxito de uma boa

ideia, Figueiredo retrata a incredulidade inicial e a vitória obtida após um ano: 

Em 1921 os arquitetos não constituíam propriamente uma classe. Entretanto, um
pequeno grupo fundou o Instituto Brasileiro de Arquitetos […] apesar dos que
duvidaram  que  essa  sociedade  pudesse  subsistir.  […]  Um  pequeno  grupo  de
arquitetos – sempre um pequeno grupo de abnegados! - tomou a seu cargo a
responsabilidade de sua organização, e, em pouco tempo foi lançado o primeiro
número de ARQUITETURA E URBANISMO. […] Mais uma vez os pessimistas
duvidaram que outros números surgissem, dado o aspecto quase luxuoso de sua
apresentação,  e  a  dificuldade  de  obter  algum  esforço  altruístico  dos
colaboradores […] No entanto, o primeiro ano foi vencido, superando mesmo, as
esperanças  dos  otimistas.  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  3,  p.  116,
mai./jun., 1937).

Lemos  corrobora  o  entusiasmo  de  Figueiredo  ao  mesmo tempo  em  que  justifica  a

seletividade do corpo editorial em Nosso Aniversário. O trecho elucida uma certa disputa dos

arquitetos pelo uso do espaço da revista para publicação de seus artigos e projetos: 

ARQUITETURA  E  URBANISMO  não  é  propriedade  individual.
Consequentemente, sua direção, da mesma forma que o Instituto de Arquitetos do
Brasil, de que é órgão oficial, respeita escrupulosamente a filosofia estética de
cada arquiteto. O nosso objetivo é a fraternidade entre colegas. […] Recusar a um
colega a publicação de um trabalho é coisa bem delicada. Mas, é nossa intenção
apertar aos poucos a “censura”; já agora vamos tendo excesso de matéria; o que
permitirá fazer uma melhor seleção. (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3,  p.
115, mai./jun., 1937).

O  último  testemunho  encontrado  acerca  das  condições  da  revista  como

empreendimento comercial e cultural,  foi publicado em setembro de 1937, a conclusão do

editorial  da  revista  aponta  para  uma “auspiciosa  situação  financeira”  (ARQUITETURA E

35 Nestor Egydio de Figueiredo não fazia parte oficialmente do corpo editorial da revista, porém, foi presidente
do IAB entre 1930-1932 e 1936-1943 (PINHEIRO, 2001), o que inclui todo o período de publicação da revista.
Por conta dessa proximidade e trânsito com o dito órgão oficial do IAB, Figueiredo publicou diversos artigos e
boletins  em Arquitetura  e  Urbanismo.  Um estudo sobre  o  referido  arquiteto  e  urbanista  pode  ser  visto  em
TRAJANO, FILHO. Francisco Sales. Nestor de Figueiredo e o urbanismo das cidades do “norte”.  Urbana, v.5,
n.6, p.96-116, mar.2013
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URBANISMO, n. 5, p. 268, set./out., 1937) decorrente da análise do balanço do primeiro ano

de circulação de Arquitetura e Urbanismo.

Para  além  dos  registros  deixados  pela  própria  equipe  da  revista  a  respeito  do

desenrolar da empreitada de se publicar uma revista de arquitetura no Brasil dos anos 1930,

se faz necessária uma análise cronológica, qualitativa e quantitativa, no sentido de melhor

compreender  Arquitetura e Urbanismo  como meio de comunicação especializado e objeto

cultural.

Observou-se que no ano de 1936 a revista foi publicada regularmente e o aspecto geral

demonstra muita vivacidade. É perceptível a tendência pela publicação de residências (cerca

de três em sequência por edição) e pela veiculação das obras do arquiteto escocês radicado no

Rio de Janeiro,  Robert Prentice,  cujos projetos ganharam o destaque de duas das quatro

capas publicadas naquele ano.  Outra peculiaridade restrita às edições de 1936 é a coluna

Comentários de Viagens, cujo autor, Alberto Monteiro de Carvalho, bem informado acerca

do  desenrolar  da  história  da  arquitetura  de  seu  tempo,  eleva  o  nível  da  discussão  no

periódico, ao expor sua leitura daquilo que viu em termos de arquitetura moderna na sua

viagem à  Alemanha. Também chama  a  atenção  a  qualidade  e  a  quantidade  de  matérias

referentes  à  disciplina  que  hoje  é  chamada  de  conforto  ambiental  e  a  seção  dedicada  à

publicação de trabalhos de alunos da ENBA, cuja antevisão da importância documental  é

destacada por Paulo Pires:

Concluímos o curso. E, então, fazemos, em regra geral, o maior trabalho escolar:
uma  grande  composição  de  Arquitetura.  Assistimos,  porém,  logo  após  a
formatura, ao sepultamento das pranchas do projeto no arquivo da Escola, onde
ele acaba consumido pelas traças. A inexistência de uma publicação divulgadora
desse precioso e impressionante material técnico e artístico, tem sido um mal. […]
A nossa Revista, isto é, a revista dos arquitetos brasileiros, no desejo de sanar o
mal  apontado,  […]  pôs  à  disposição  dos  seus  professores,  depois  de
particularmente ouvidos e de louvarem tal iniciativa, as suas páginas, criando a
seção. (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, p. 49, mai./jun., 1936). 
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Figura 19
Prova de grau máximo da ENBA (1931) - Edifício de Correios e Telégrafos
Aluno: Angelo Murgel 
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, jul./ago., 1936
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Figura 20
Prova parcial de grandes composições de arquitetura (1938)
Aluno: Carlos Rodriguez
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1940



Em 1937,  foram publicados  regularmente  os  seis  números  e o padrão de qualidade

manteve o vigor do ano anterior. É nítido o aumento do interesse por urbanismo, o que pode

ser  verificado  através  da série  de  três  artigos  Problemas Urbanos assinados  por  Ricardo

Antunes, a sequência de dois artigos intitulados Goiânia publicados por Atílio Correa Lima e

As comissões dos planos de cidades,  artigo de Anhaia Mello. Três das seis edições de 1937

contam com a coluna dos trabalhos de alunos da ENBA ENBA. 

Em  1938,  a  regularidade,  o  padrão  de  publicação  e  as  tendências  se  mantiveram

similares em relação aos anos anteriores, entretanto, na edição de março a revista passou por

uma  reestruturação  ao  incorporar  o  importante  reforço  crítico  e  intelectual  de  Gerson

Pompeu Pinheiro como titular do posto recém-criado de redator-chefe de arquitetura.  Na

mesma ocasião, Ricardo Antunes passa a ocupar, paralelamente a Pinheiro, o novo cargo de

redator-chefe de urbanismo, essa reestruturação mostra um processo de reflexão com vistas

ao aperfeiçoamento estrutural revista, o que denota uma trajetória ascendente. 

1939  marcou  mudanças  decisivas  para  Arquitetura  e  Urbanismo,  pois,  nesse  ano

faleceu  inesperadamente  o  seu idealizador  e  líder  Cipriano Lemos.  Diante  disso,  Ricardo

Antunes, afastado há seis meses, retorna para assumir a direção na edição de maio-junho,

permanecendo no cargo até  o fim das atividades  em março de 1942.  Gerson  Pinheiro se

manteve como editor-chefe de arquitetura até a edição de novembro-dezembro, quando essa

posição  foi  extinta,  ocorrendo  o  mesmo  para  o  cargo  de  editor-chefe  de  urbanismo.  É

importante ressaltar que Pinheiro manteve a sua influência no periódico ao ser integrado ao

conselho técnico como suplente, posição que sustentou até o encerramento das atividades da

revista.

Como questão pertinente ao estudo da evolução da revista, se faz necessário destacar

que, coincidência ou não, é perceptível o destaque oferecido no primeiro número capitaneado

por Ricardo Antunes à arquitetura moderna de vertente corbusiana, conforme observado por

Nery (2013). 

Chama a atenção o fato de que foi na edição de maio/junho de 1939, subsequente ao

falecimento de Lemos, que foi dado o destaque de capa, uma matéria de cinco páginas e mais

uma página na coluna de Notas e Comentários, ao Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de

Nova  York  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  3, mai./jul.,  1939).  Além  do  pavilhão,

também foi publicado nesse mesmo número  Uma residência para o escritor Oswaldo de

Andrade (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jul., 1939), projeto de Oscar Niemeyer.

Logo  na  edição  seguinte  o  destaque  de  capa  ficou  por  conta  do  projeto  do  Edifício  do

Ministério da Educação e Saúde (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1939). 

Diante  dessa  sequência  é  tentador  visualizar  uma  virada  modernista,  porém,  se  à

distância tudo aponta para o moderno de matriz corbusiana, de perto a questão demanda
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uma análise e reflexão mais aprofundada, pois, não seria exagero afirmar que quase tudo na

história da arquitetura moderna brasileira tende a ser atraído pela tríade Costa, Niemeyer e

edifício do MES, portanto, toda cautela é necessária diante desse vórtice historiográfico. 

Apesar dos indícios de mudança, a orientação não-doutrinária permanece, conforme

sugere a sequência de capas adiante, segundo Nery (2013, p. 315) essa permanência se deve a

resistência de Gerson Pinheiro. Com relação ao que a história escrita nos ensinou a entender

como conservadorismo,  cabe  observar  que no  mesmo número em que foi  apresentado o

projeto do MES, também foi publicado o  Pavilhão do Brasil  na Exposição da Califórnia

(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1939). O pavilhão representa muito bem os

embates característicos dos anos 1930 acerca da linguagem mais correta para representar a

arquitetura moderna, é intrigante a complexidade do seu hibridismo, situado entre os limites

tênues do art déco, do classicismo despojado e do modernismo. Apesar de ter ganho o espaço

de exibição na revista, é visível o embaraço no texto não assinado onde se comenta o pavilhão

com evidente reprovação: 

Infelizmente  o  tempo  reduzido  de  que  dispôs  o  nosso  comissário,  para  a
organização  da  representação  brasileira,  não  permitiu  que  se  realizasse  um
concurso entre arquitetos brasileiros a fim de que se selecionasse o melhor projeto
para o citado pavilhão. […] Desta forma, enquanto a arquitetura do pavilhão de
New York foi bem compreendida e recebeu da imprensa especializada, os mais
calorosos elogios, o Pavilhão da Exposição da Califórnia foi indiferente a essa
mesma opinião porque se  enquadrava no aspecto comum dos pavilhões  desse
gênero.  […]  Em  outra  oportunidade  semelhante,  mesmo  quando  houver
premência  de  tempo,  conforme  sucedeu  desta  vez,  será  naturalmente  mais
acertado, escolher-se um arquiteto brasileiro da nossa terra e da nossa indústria.
(ARQUITETURA E URBANISMO, n.4, p. 557, jul./ago., 1939).
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Figura 21
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO.
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Figura 22
Pavilhão brasileiro na exposição mundial de Nova York.
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1939.
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Figura 23
Pavilhão brasileiro na exposição mundial de Nova York.
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1939.
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Figura 24
Pavilhão brasileiro na exposição mundial de Nova York.
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1939.
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Figura 25
Pavilhão do Brasil na exposição da Califórnia.
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1939.



‘
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Figura 26
Pavilhão do Brasil na exposição da Califórnia.
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1939.

Figura 27
Pavilhão do Brasil na exposição da Califórnia.
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1939.



Nery (2013, p. 317) sugere que o início da segunda guerra e o falecimento de Cipriano

Lemos  em 1939 foram decisivos  para  a  decadência  da  revista.  Ao  se  analisar  a  questão,

verificou-se que a partir de 1940, o espaço da revista que antes era ocupado por matérias e

artigos  que  mostravam  frescor  e  originalidade,  passa  a  ser  preenchido  por  matérias

retrospectivas, um exemplo disso acontece no número 2 de 1940, cujo espaço é dedicado aos

Congressos  Pan-Americanos  de  Arquitetos36 (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  2,

mar./abr.,  1940).  É  importante  ressaltar  que  o  grupo  dos  representantes  do  Brasil  nos

referidos congressos era composto na sua maior parte por arquitetos membros do IAB e

envolvidos direta ou indiretamente na produção de Arquitetura e Urbanismo.

Ainda sobre as edições de 1940, chama a atenção o retorno da seção sobre os trabalhos

de alunos da ENBA cuja publicação havia sido suspensa em 1937 por motivos independentes

à vontade dos editores  (ARQUITETURA E URBANISMO, n.  3,  mai./jun.,  1940).  O artigo

Defesa  contra  ataques  aéreos (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  6,  nov./dez.,  1939)

publicado  por  Szilard  na  virada  para  1940,  trata  do  projeto  e  construção  de  abrigos

antiaéreos,  ilustrando  de  modo chocante  a  realidade  vivida  na  época  e  o  impacto  que a

segunda guerra mundial provocou na imprensa.

36 Os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos tiveram início em 1920 por iniciativa de arquitetos uruguaios,
segundo Fernando Atique: “Entre o ano de sua primeira edição, em 1920, e o da décima reunião, ocorrida em
1960, os eventos não só gozaram de grande notoriedade, como foram os principais fóruns de debates dos
arquitetos no continente americano, antecipando, em certo sentido, e encontrando, muitas vezes, mais prestígio
do que os contemporâneos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, os CIAM, já assimilados pela
historiografia do século XX” (ATIQUE, 2014, p.17).
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Figura 28
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 6, nov./dez., 1939.
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Figura 29
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO



Além  das  dificuldades  trazidas  pelo  conflito  global,  a  questão  política  interna,

influenciada pela onda autoritária, também trouxe dificuldades ao periódico. Na edição dupla

de  setembro-dezembro  de  1940  há  uma  nota  justificando  os  atrasos  e  a  fusão  dos  dois

últimos números. Segundo essa nota, a revista havia acabado de conseguir o registro legal

junto ao D.I.P. Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão caracterizado pelo reforço e

sistematização da censura instituído pelo governo de Getúlio Vargas no final de 1939. Tal

acontecimento  denota  que,  além  das  tarefas  comuns  à  publicação  da  revista,  a  equipe

editorial esteve envolvida durante todo o ano de 1940 com a questão burocrática de legalizar

a revista perante o Estado Novo. 

A  virada  de  1939-1940  mostra  uma  questão  curiosa,  até  essa  altura  Arquitetura  e

Urbanismo mostrava uma atuação  fortemente centrada  no Rio de Janeiro,  onde pode-se

afirmar  que  o  único  arquiteto  fora  do  circuito  carioca  que  circula  intensamente  em

Arquitetura e Urbanismo é Mario Penteado37,  arquiteto de Campinas que possui a maior

quantidade de projetos publicados na revista, empatado com Robert Prentice. Antes disso as

interferências de arquitetos de outras localidades nas páginas de  Arquitetura e Urbanismo

podem  ser  resumidas  a  um  artigo  publicado  por  Anhaia  Mello  (ARQUITETURA  E

URBANISMO, n. 6, nov./dez., 1937). Apesar da origem paulista, Gerson Pinheiro se mudou

para o Rio de Janeiro ainda na adolescência e lá permaneceu até o fim da sua vida.

O que antes parecia natural salta aos olhos pela diferença, pois, a partir de 1940 as

páginas  da  revista  passam  a  exibir  uma  evidente  abertura  para  o  restante  do  país,

principalmente para São Paulo. No último número de 1939 foi dada uma cobertura de várias

páginas para o projeto do Hospital das Clínicas (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 6, nov./

dez.,  1939).  No primeiro número de 1940 foi publicado uma detalhada matéria acerca do

ritmo  das  construções  em  São  Paulo,  Campinas,  Santos,  Salvador  e  Belo  Horizonte

(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./fev., 1940), na mesma edição foi publicada uma

longa matéria transcrita da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional intitulada

Piauí e sua arquitetura. 

No número 2 de 1940,  foram publicados projetos de Eduardo Kneese de Mello,  no

número 3 do mesmo ano consta um artigo de Luiz Saia. No último número de 1940, que

engloba os dois últimos bimestres em uma só edição, o que reforça a tese da perda fôlego do

periódico, foram publicados três artigos de origem paulista, um de autoria de Plínio Botelho

37 Mário  de  Camargo  Penteado,  natural  de  Campinas,  descendente  da  aristocracia  cafeeira,  político  e
engenheiro-arquiteto atuante formado pela ENBA em 1931, projetou e construiu para seu pai em 1934 aquela
que foi considerada a primeira residência modernista de Campinas (fig. 30-32). Seguindo a mesma estratégia de
Warchavchik na casa da Rua Itápolis, Penteado promoveu uma exposição de inauguração da residência que
contou com a presença de mais de 400 pessoas e foi muito comentada na imprensa local. Ademais, a residência
contava com luminárias encomendadas por Penteado diretamente a Warchavchik (ZAKIA, 2004).
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do Amaral, autor do icônico e menosprezado arranha-céu do Banespa em São Paulo e outro

intitulado  A taxa da melhoria em São Paulo e  São Paulo de ontem e de hoje, matéria que

compara  através  de  fotografias  a  cidade  de  São  Paulo  no  século  XIX  e  nos  anos  1930

(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5-6, set./dez., 1940). 

Na edição única para o ano de 1941, há mais uma rara matéria cujo olhar se dirige para

fora do sudeste do Brasil  “Cruzada social contra o mocambo no Recife” (ARQUITETURA E

URBANISMO, n.  1,  jan./dez.,  1941).  É interessante observar que esta foi a única matéria

encontrada que trata da questão social como particularidade tão cara à arquitetura moderna

no seu sentido mais amplo, o que destoa do debate local entre modernistas e tradicionalistas

ao introduzir a questão de que nem só a técnica e o estilo bastam para justificar o adjetivo de

moderno. 
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Figura 30
Residência José Ferreira Penteado
Arq. Mário Penteado
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1937.
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Figura 32
Residência José Ferreira Penteado
Arq. Mário Penteado
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1937.

Figura 31
Residência José Ferreira Penteado
Arq. Mário Penteado
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1937.
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Figura 34
Projeto para o Hospital das Clínicas em São Paulo
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 6, nov./dez., 1939.

Figura 33
Residência João Lech Jr.
Arq. Mário Penteado
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1939.



 72

Figura 36
Residência em São Paulo
Arq. Eduardo Kneese de Mello
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1940.

Figura 35
Residência em São Paulo
Arq. Eduardo Kneese de Mello
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1940.



 73

Figura 37
Cruzada social contra o mocambo no Recife
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1-6, jan./dez., 1941.



Após a edição quadrimestral de setembro-dezembro de 1940 e a edição anual para 1941

mostrarem  um  fim certo  para  Arquitetura  e  Urbanismo,  a  revista  parece  ganhar  fôlego

novamente  em  1942  com  a  publicação  regular  de  dois  números  bimestrais  e  o  último

exemplar encontrado, que engloba os meses de maio a dezembro. Exibindo na folha de rosto

a expressão “Registrada no Dep. de Imprensa e Propaganda”,  o padrão de qualidade das

edições de 1942 remonta aos anos de estabilidade, apesar desse aparente renascimento, a

revista encerrou as atividades nesse mesmo ano, o que se deu praticamente na mesma época

em que o Brasil declarou guerra ao eixo em agosto de 1942. 

No  último  número  foi  publicada  uma  carta  entregue  pessoalmente  por  Nestor  de

Figueiredo a Getúlio Vargas, onde falando em nome do IAB, Figueiredo oferece os serviços

dos arquitetos brasileiros diante do fato do Brasil ter entrado na guerra (ARQUITETURA E

URBANISMO, n.  3-6,  mai./dez.,  1942).  Nesse  mesmo número  há  uma nota  dirigida  aos

assinantes: “Em virtude da situação anormal que atravessamos, só nos foi possível editar três

números de ARQUITETURA E URBANISMO, no ano que ora termina” (ARQUITETURA E

URBANISMO, n.  1,  mai./dez.,  1942), o  que  indica  que  apesar  do  fim da  publicação  por

motivos de força maior, ainda havia um desejo de dar continuidade aos trabalhos.

Apesar da impossibilidade de se medir em termos econômicos o impacto dos anúncios

publicitários no faturamento da revista, pode-se afirmar que se  Arquitetura e Urbanismo

encerrou  as  atividades  após  sete  anos  de  trabalhos  ininterruptos,  não  foi  por  falta  de

anunciantes, pois, o número de páginas destinadas para esse fim se manteve elevado de 1936

à 1942.

Do ponto de vista documental, as páginas destinadas exclusivamente para publicidade

(de cinco a dez páginas por edição), se constituem como uma categoria expressiva de grande

valor por serem muito elucidativas acerca do quadro cultural, político e social do final dos

anos 1930 no Brasil e principalmente quando são vistas através das lentes das artes gráficas.

As raras áreas impressas em cores encontradas no periódico se limitam justamente a alguns

poucos anúncios, o que demonstra a importância dessa seção.

 Grande parte do espaço publicitário da revista é ocupado por grandes empresas cujas

marcas ainda circulam como detentoras de certo status de capital e tecnologia, como a Atlas

(hoje unida à Schindler), Carrier, Christiani e Nielsen, Du Pont, Franki, General Eletric,

Otis, Pilkington, Schindler, Sika, York, entre outras. 

Quanto aos anunciantes nacionais, são comuns os anúncios de firmas importadoras e

representantes  comerciais  de  produtos  industrializados  estrangeiros,  cujos  nomes  e

sobrenomes indicam quase sempre a propriedade de imigrantes europeus com destaque para

os alemães. Ainda no grupo das empresas brasileiras destacam-se os prestadores de serviços

de construção civil, de instalações diversas, oficinas especializadas em ferragens, marcenaria
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e  serralheria  que,  pelo  que  indicam  os  anúncios,  atuavam  no  limiar  entre  a  produção

industrial e artesanal. O setor devidamente industrializado da construção civil brasileira na

época está circunscrito à produção em larga escala de produtos de baixa tecnologia fabricados

por empresas como a  Brasilit,  Companhia Nacional de Cimento Portland, Cerâmica São

Caetano e Eternit.  Elevadores Atlas e Ferragens La Fonte  são exceções no quesito baixa

tecnologia agregada (considerando a época).

A leitura do periódico chama a atenção para a prática de vincular a empresa e o produto

anunciado  a  algum  edifício  recém-construído  ou  em  construção,  o  que  mostra  o

posicionamento favorável a tais obras como sendo aquilo que havia de mais avançado em

termos de arquitetura e construção. 

Coincidência ou não a obra que mais aparece vinculada a anúncios publicitários é o

edifício do MEC. Apesar dos quase inexistentes indícios de que os arquitetos de Arquitetura

e Urbanismo fossem capazes de antever o status de obra seminal que o edifício alcançaria nos

anos seguintes38, tal fato elucida que a sede do Ministério da Educação e Saúde do governo

Vargas era considerada antes mesmo de ser concluída, como sendo aquilo que havia de mais

avançado em termos de arquitetura e construção.

É tentador atribuir a causa da decadência de Arquitetura e Urbanismo ao conflito que

se tornaria mundial  iniciado em setembro de 1939, à instauração do D.I.P.  em dezembro

desse mesmo ano e à entrada do Brasil na guerra em 1942, afinal, são fatos que afetaram

indiscutivelmente, cada um à sua maneira, tanto a ordem mundial, como o contexto nacional.

No entanto, diante da ausência de informações oficiais deixados pelo círculo editorial, uma

outra  hipótese,  igualmente  improvável,  porém,  baseada  em fatos  menos  generalizantes  e

mais próximos ao contexto estudado tomou corpo. 

A abertura da revista para fora do Rio de Janeiro sentida a partir no final de 1939, a

perda da sua regularidade em 1941 e o término das atividades em março de 1942, sugerem

uma ligação com os fatos ocorridos no ano seguinte. Em 1943 o IAB se expandiu inaugurando

os  escritórios  regionais  de  São  Paulo  e  Minas  Gerais,  além  disso,  nesse  mesmo  ano  foi

colocada  em  prática  a  proposta  de  eleger  um  presidente  de  fora  do  grupo  dos  sócios-

fundadores de 1921, cujo eleito foi Paulo de Camargo e Almeida  (PINHEIRO, 2001). 

Diante  disso  podemos  considerar  que  o  desenvolvimento  econômico  e  cultural  de

outros centros de poder rivais, como o de São Paulo, causaram a uma descentralização e uma

relativa diminuição de legitimidade do centro de fala do IAB emanado a partir da capital

federal.  Além  disso,  não  podemos  descartar  que  o  ímpeto  de  renovação  do  IAB,  com  a

ascensão  de  uma  geração  mais  alinhada  com  o  modernismo,  aliado  ao  desenrolar  da

38 Uma notável atenção oferecida ao edifício do MEC pode ser observada nos diversos croquis da paisagem
urbana do Rio de Janeiro elaborados pelo arquiteto e colaborador eventual da revista Geza Heller, conforme será
melhor abordado adiante.
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produção  e  dos  discursos  criados  no  início  dos  anos  1940  entorno  do  conceito  de  uma

“arquitetura  moderna  brasileira”39,  acabaram  por  esvaziar  aquilo  que  havia  de

tradicionalismo nos quadros da revista40 levando à sua dissolução. A leitura de Paula Dedecca

acerca da situação do IAB e do grupo envolvido na produção de Arquitetura e Urbanismo no

final dos anos 1930 corrobora a tese:

Assim, nos últimos anos da década, o IAB parece ocupar um lugar intermediário,
mantendo  sua  postura  conciliadora:  nem  militante  por  uma  postura  de
vanguarda, nem alheia à nova geração e às suas movimentações  […]  Se esses
anos  podem ser  lidos  como de  certa  pausa,  de  intervalo  entre  uma  geração  já
cansada e a tomada das rédeas por um novo grupo, o redirecionamento da conduta
institucional do IAB será mais claro apenas a partir de 1943, quando a entidade se
compromete inteiramente com a implantação e a difusão da arquitetura moderna
no Brasil (DEDECCA, 2018, p. 88).

39 Dentre esses eventos destacamos o complexo da Pampulha (1943), o edifício do Ministério da Educação e
Saúde (1943) e Brazil Builds (1943).

40 Destacamos a posição contrária a Le Corbusier e Lúcio Costa sustentada por Gerson Pinheiro que será
melhor estudada adiante, o que não descarta o tradicionalismo sustentado pelos outros arquitetos editores.
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Figura 39 
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO

Figura 38
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO
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Figura 40
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO

Figura 41
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO
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Figura 43 
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO

Figura 42
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO
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3. DE LE CORBUSIER A VIGNOLA

3.1 Nem servilismo nem decalque

A cultura arquitetônica dos anos 1920-30 é marcada por um acalorado debate acerca

das  transformações  culturais  e  materiais  do  mundo moderno.  Tal  quadro  aponta  para  a

necessidade  de  se  conhecer  o  periódico  através  da  investigação  de  quais  eram  as  suas

posições, juízos e interpretações diante desse quadro de efervescência cultural. 

Neste momento, o interesse na relação entre a revista e o debate moderno se limita às

opiniões e juízos daqueles que faziam parte efetivamente do círculo editorial da revista, ou

seja, os arquitetos com poder de decisão para publicar suas próprias opiniões e de selecionar

as opiniões de outros arquitetos interessados em se autopromover através da utilização do

espaço da revista. Essa necessária distinção de falas é reforçada pelo próprio corpo editorial

ao  inserir  regularmente  a  seguinte nota  de  advertência  na  página  de  rosto  de  todas  as

edições: “A direção não se responsabiliza pelas opiniões emitidas em artigos assinados”. O

cuidado se repete em todos os artigos publicados naquele que seria o espaço mais polêmico e

interessante do periódico, a coluna Tribuna Livre. 

Nesse sentido, a precisa e lúcida intervenção de Nestor de Figueiredo respalda em um

único  parágrafo,  tanto  o  importante  papel  da  revista  como  depositária  da  cultura

arquitetônica de seu tempo, quanto o seu posicionamento diante do debate moderno que se

pretende analisar:

É preciso não esquecer que nas páginas de ARQUITETURA E URBANISMO está
sendo escrita a história da arquitetura nacional contemporânea. Elas registrarão
as doutrinas em debate nos meios profissionais. É desses entrechoques de opinião,
em que saberão medir forças os clássicos, atualistas e futuristas, que, há de surgir
a arquitetura de que precisamos, sem a influência servil do que os nossos maiores
realizaram, ou sem o decalque hábil, de modernas tendências em desacordo com
as  nossas  necessidades  reais.  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  3,  p.  116,
mai./jun., 1937).

A fala de Figueiredo, arquiteto engajado na campanha do neocolonial nos anos 1920

(TRAJANO FILHO, 2013), mostra um ambiente muito permeado por questões nacionalistas

e  regionalistas.  Sua  crítica  à  “influência  servil”  dos  “nossos  maiores”,  remete  quase

inevitavelmente  aos  grandes  arquitetos  acadêmicos  e  do  ecletismo,  como  Grandjean  de

Montigny  e  Heitor  de  Mello,  na  maneira em  que  foram  tratados  pela  historiografia.
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Reiterando o argumento nacional-regionalista, Figueiredo direciona sua crítica também aos

modernistas, ao mencionar o “decalque hábil” das tendências internacionais em “desacordo

com  as  nossas  necessidades  reais”.  Tal  discurso  bem  ilustra  a  inserção  da  cultura  e  do

pensamento arquitetônico de meados dos anos 1930 nos debates  acerca da modernidade

arquitetônica brasileira.

A tentativa de interpretar a posição da revista diante do debate moderno recebe uma

contribuição  esclarecedora  através  de  uma espécie  de  nota  de esclarecimento  escrita  por

Cipriano  Lemos.  No  número  dois  de  1936,  foi  publicado  um  artigo  laudatório  sobre  o

Copacabana Palace e seu arquiteto Joseph Gire, o que soa estranho ao se constatar que o

referido  hotel  foi  inaugurado  em  1923  e  que  não  há  registros  de  outras  matérias  tão

retroativas e semelhantes publicadas na revista. Logo nas primeiras linhas fica claro que um

dos motivos que levaram à publicação do projeto do Copacabana Palace 13 anos após sua

conclusão era utilizá-lo como pano de fundo para se construir o discurso que demarcaria o

posicionamento de Arquitetura e Urbanismo segundo seu diretor e idealizador. No referido

artigo,  Lemos  toma partido  sem meias  palavras,  justificando  a  posição  antidoutrinária  e

pragmática da revista como garantia de sobrevivência do periódico frente a situação geral que

se apresentava naqueles  anos,  o arquiteto ainda  expressa um olhar  crítico em relação às

revistas  estrangeiras,  além  de  mostrar  uma  postura  pouco  reativa  diante  do  papel  do

profissional arquiteto no conturbado e violento contexto mundial do final dos anos 1930.

Deveríamos ter dito no artigo INAUGURAL, com que apresentamos ao público
esta revista, que a nossa bandeira é o ecletismo. […] Quando a discórdia moral e
intelectual  minorar;  quando as  aperturas  econômicas  do  mundo diminuírem;
quando cessarem a corrida armamentista e a exacerbação nacionalista, então, o
arquiteto  voltará  a  ser  o  grande  artista  da  sociedade,  como  sempre  foi  em
saudosas épocas. Mas até lá tudo é incerto e quiçá transitório. Algumas revistas
como  L’ARCHITECTURE  D’AUJOURD’HUI  se  consagram  a  estampar  a
arquitetura do dia. Entretanto muitas outras publicam de tudo. Nós adotamos
este critério,  não somente pelo espírito de relatividade acima apontado,  como
também porque o nosso meio, ainda insuficiente, não permite que um periódico
deste gênero se dê ao luxo de exclusivismos doutrinários. O que procuramos fazer
é selecionar a matéria. Se conseguirmos publicar bons trabalhos,  tão somente
teremos feito o bastante. (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, p. 8-9, jul./ago.,
1936).
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Figura 44
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, jul./ago., 1946



Talvez  o  periódico  que mais  se assemelhe  à  Arquitetura e  Urbanismo em diversos

aspectos seja a revista Acrópole. A breve análise da postura editorial do periódico paulista

desenvolvida por Pinheiro (1996), contribui para o entendimento do contexto observado na

revista do IAB, onde as palavras deixadas por Cipriano Lemos corroboram o diagnóstico feito

pela referida pesquisadora acerca de Acrópole, nas suas palavras: 

No caso de ACRÓPOLE, aliás, seus redatores – numa postura ideológica e
esteticamente  pragmática  –  pretendem-se  neutros  diante  das  várias
tendências  arquitetônicas  existentes  no  período,  declarando-se  apenas
dispostos  a  servir  ao  ideal  de  brasilidade  –  tão  caro  à  ideologia
estadonovista – e de beleza (PINHEIRO, 1996, p.18).

Essa neutralidade  tão cara aos arquitetos  do período é surpreendente aos  olhos do

arquiteto de hoje, todos mais ou menos marcados pela potência do discurso historiográfico e

pela força da arquitetura moderna brasileira produzida a partir dos anos 1940. O primeiro

contato  com  a  revista  do  IAB  revela  um  quadro  pluralista  em  que  se  justapõem,

aparentemente  sem conflitos  ideológicos,  manifestações  dos  mais  variados  matizes.  Essa

coexistência  pacífica  é  bem  exemplificada  através  de  três  residências  publicadas  em

sequência, logo no primeiro número de maio-junho de 1936.
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Figura 45
Residência Edmar Machado
Arq. Paulo Antunes Ribeiro 
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, mai./jun., 1936

Figura 46
Residência Ewerton Pinto (esq.) 
Arq. Eduardo Souto de Oliveira
Residência Pedro Daguer (dir.) 
Arq. Machado e Freud
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, mai./jun., 1936



Como  procedimento  imprescindível  ao  se  estudar  a  cultura  arquitetônica  dos  anos

1930, a proposta neste momento é investigar o impacto e a receptividade das ideias e obras

dos mestres modernos nas páginas de Arquitetura e Urbanismo.

É ilustrativo de um quadro ainda isento de heróis absolutos, porém, já indicativo da

tendência  do  porvir,  o  comentário  de  Ricardo  Antunes  exaltando  Le  Corbusier  na  seção

Comentários, Notas e Bibliografia: “como todos os grandes precursores, todos os gênios e

todos  os  profetas,  ele  é  venerado  ou  acatado,  amado  ou  invejado”  (ARQUITETURA  E

URBANISMO, n. 2, p. 52, jul./ago., 1936). Entretanto, logo no tópico seguinte, Antunes trata

do  projeto  da  Cidade  Universitária  do  Rio  Janeiro,  comentando  pragmaticamente  e  sem

maiores  questionamentos  a  larga  experiência  de  Marcello  Piacentini,  arquiteto  oficial  do

regime de Mussolini, adepto e propagador de um classicismo monumental modernizado, que

acabara de ser convidado pelo progressista Ministro Gustavo Capanema para ser o consultor

do projeto  (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, p. 52-53, jul./ago., 1936).
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Figura 47
Estação de hidroaviões de Vitória
Arq. Ricardo Antunes
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./dez., 1941

Figura 48
Estação de hidroaviões de Vitória
Arq. Ricardo Antunes
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./dez., 1941



Ainda sobre Le Corbusier, a seção Bibliografia registra uma plena aceitação por parte

de Arquitetura e Urbanismo com relação ao franco-suíço. Na edição de setembro-outubro de

1936 a coluna é dedicada à recomendação das obras de Le Corbusier e Pierre Jeanneret na

sua integralidade, em maio-junho de 1937 e novembro-dezembro de 1939 a recomendação

bibliográfica é atualizada reiterada. 

É  interessante  verificar  o  impacto  imediato  das  conferências  de  Le  Corbusier  na

mentalidade  dos  arquitetos,  Adalberto  Szilard,  em  A  margem  das  conferências  de  Le

Corbusier (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1936), comenta que diante dos

problemas  do  aumento  da  densidade  populacional  e  do  tráfego,  seria  inviável  destruir  o

centro do Rio de Janeiro para depois reconstruí-lo devido ao alto preço das desapropriações.

Szilard,  “ouvindo  Le  Corbusier”41,  propôs  uma  solução  puramente  modernista:  separar

racionalmente o espaço em termos de usos, “criar solo” através das passarelas de concreto

para  pedestres  e  integrar  o  automóvel,  máquina  moderna por  excelência,  às  galerias  dos

edifícios  priorizando  sua  mobilidade.  Nota-se  que  esse  modo  de  pensar  a  cidade  está

plenamente alinhado com a Carta de Atenas publicada pelo CIAM de 1933.

41 A maneira de escrever indica que Szilard esteve presente nas conferências proferidas por Le Corbusier,
lembrando que o arquiteto chegou ao Brasil em 1926.

 88



 89

Figura 49
Proposta para o centro do Rio de Janeiro
Arq. Adalberto Szilard
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3,  set./out., 1936



Entretanto, nem todos são favoráveis ao mestre moderno. No artigo A Estrutura Livre,

Gerson Pinheiro, polemiza com originalidade a vulgarização dessa técnica, atribuindo a culpa

pela  sua  adoção  indiscriminada à  sua  divulgação  por  parte  de  Le  Corbusier.  Pinheiro  se

posiciona criticamente em relação à flexibilidade da planta e à presença de pilares soltos no

interior dos ambientes mais compartimentados42.

O meu argumento nada tem de sentimental, de piegas; não se funda em falsos
princípios de tradição como os habitualmente usados pelos que temem o exame de
uma  ideia pelo  simples  motivo  de  contrariar  os  sistemas  secularmente
consagrados.  Raciocino  unicamente  com  as  regras  da  lógica.  Maleabilidade,
plasticidade, flexibilidade, são atributos que não se ajustam com o espírito e a
finalidade da arquitetura. Uma parede tem o seu lugar e um só. (ARQUITETURA
E URBANISMO, n. 4, p. 173, jul./ago., 1937)

42 Carlos Comas (2002) analisa o referido artigo, além de outros de autoria de Gerson Pinheiro na sua tese de
doutorado.
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Figura 50
Estrutura Livre
Arq. Gerson Pinheiro
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4,  jul./ago., 1937
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Figura 51
Estrutura Livre
Arq. Gerson Pinheiro
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4,  jul./ago., 1937



Se apesar das ressalvas de Gerson Pinheiro, Le Corbusier é tido como um mestre até

mesmo por aqueles mais prudentes com relação aos caminhos da arquitetura e pertencentes

às gerações anteriores como Cipriano Lemos, a posição dos demais arquitetos de Arquitetura

e Urbanismo não é diferente quanto à figura de Frank L. Wright. No Boletim do Instituto de

Arquitetos do Brasil nº 5, destaca-se o julgamento do Concurso Internacional do Farol de

Colombo ocorrido em 1931, do qual participou “o grande filósofo e arquiteto mundialmente

conhecido, representante do continente norte-americano” (ARQUITETURA E URBANISMO,

n.  1,  jan./fev.,  1937,  p.  43).  São  encontradas  breves  menções  à  maioria  dos  mestres  da

arquitetura moderna em  Arquitetura e Urbanismo, o que inclui para além dos já citados,

Mies  van  der  Rohe  e  Walter  Gropius,  porém,  essas  referências  acontecem  em  artigos

assinados por autores independentes alheios ao círculo da revista.

O pensar do processo de constituição da história da arquitetura moderna no Brasil a

partir  de  uma  perspectiva  atual  torna  tentador  e  inevitável  buscar  em  Arquitetura  e

Urbanismo a sua posição em relação àqueles que se consagraram ao serem incluídos nos

discursos  da  historiografia  da  arquitetura  moderna  brasileira  a  partir  da  perspectiva

canônica. 

Lúcio Costa figura três vezes em Arquitetura e Urbanismo, seu artigo Documentação

Necessária publicado originalmente na Revista do SPHAN em 1937, foi publicado na coluna

Tribuna Livre de março-abril  de 1938. O único projeto de Costa construído no Brasil em

parceria com Fernando Valentim publicado na revista do IAB (capa), trata-se de um conjunto

de  duas  residências  em  estilo  missões  destinadas  a  João  e  Adelaide  Daudt  de  Oliveira

(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1938). 

Concebido  em  parceria  com  Oscar  Niemeyer  Filho  –  assim  era  chamado  o  mais

proeminente dos arquitetos brasileiros em Arquitetura e Urbanismo – o Pavilhão Brasileiro

na Feira  Mundial  de  Nova  York (ARQUITETURA E URBANISMO, n.  3,  mai./jul.,  1939)

recebeu destaque na edição de maio-junho de 1939: 

O Instituto confiara bastante  no seu juri  e  conhecia da mesma forma o valor
profissional dos arquitetos classificados, Srs. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer Filho,
acompanhou,  vigilante,  as  diferentes  fases  da  construção  do  pavilhão,
procurando neutralizar qualquer atividade, que tendesse perturbar o brilho da
sua realização.  Agora que o pavilhão do Brasil  foi  inaugurado, que sobre seu
valor arquitetônico se referiram as maiores autoridades […] é justo que, mais
uma vez se reconheça que todas as atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil
são sempre no interesse da arquitetura nacional e no dos arquitetos brasileiros.
(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1939).
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Além  do  pavilhão,  Oscar  Niemeyer  teve  um  único  projeto  de  autoria  individual

publicado  na  mesma  edição  de  1939,  a  Residência  para  o  escritor  Oswaldo  de  Andrade

(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jul., 1939). Não é possível medir o impacto que

um Niemeyer ainda bruto, mas já pleno dos artifícios que garantiriam seu lugar ao lado dos

grandes da arquitetura moderna mundial, teve no círculo de colaboradores de Arquitetura e

Urbanismo.  O  texto  que  acompanha  o  projeto,  escrito  de  próprio  punho  pelo  arquiteto,

sugere uma suposta reação, um misto de incompreensão e choque que resulta na falta de

palavras diante do projeto que destoava de quase tudo que havia sido visto até então, cujo

parentesco, muito mais comedido, podia ser encontrado no ainda fresco Pavilhão de Nova

York, além de, obviamente, na influência e no exagero de alguns elementos mais curvilíneos,

característicos de algumas obras e projetos de Le Corbusier. Apesar da maneira peculiar com

a qual Niemeyer desenvolveu a sua arquitetura, suas principais características não eram fruto

do gênio e podiam ser notadas em outros arquitetos jovens que também foram marcados pela

presença de Le Corbusier, como se pode notar no projeto de José Teodulo da Silva para o

concurso do Aeroporto Santos Dumont, documentada em imagem a seguir. A publicação dos

dois  projetos  na mesma edição  sugere  que o aval  dado pela  crítica  estrangeira43 à  dupla

Costa-Niemeyer,  aguçou a curiosidade ao mesmo tempo que abriu as portas da revista ao

jovem e original arquiteto carioca. Niemeyer só seria citado novamente na edição seguinte de

julho-agosto de 1939 como um dos autores e mero coadjuvante no projeto do edifício do

Ministério da Educação e Saúde (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1939).

43 A revista destaca as críticas favoráveis da imprensa estrangeira, principalmente, da Architectural Forum, que
considerou  o  pavilhão  brasileiro  e  o  sueco  como  os  melhores  da  Feira  Internacional  de  Nova  York
(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, p. 470, mai./jun., 1939).  Se considerarmos o complexo de inferioridade
uma característica da cultura brasileira,  o aval dado pela imprensa estrangeira não deve ser desprezado no
processo de maior abertura da revista para o moderno corbusiano conforme preconizado por Juliana Nery (2013,
p. 321)
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Figura 52
Conjunto de duas residências de João e Adelaide Daudt de Oliveira 
Arq. Fernando Valentim e Lúcio Costa
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1938
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Figura 53
Conjunto de duas residências de João e Adelaide Daudt de Oliveira 
Arq. Fernando Valentim e Lúcio Costa
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1938
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Figura 54
Residência Osvaldo de Andrade
Arq. Oscar Niemeyer
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1939
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Figura 55
Residência Osvaldo de Andrade
Arq. Oscar Niemeyer
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1939
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Figura 56
Concurso Aeroporto Santos Dumont
Arq. José Teodulo da Silva
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 6, nov./dez., 1937



Ainda  com  relação  à  receptividade  dos  modernistas  por  parte  de  Arquitetura  e

Urbanismo, nota-se que os ataques de Gerson Pinheiro às ideias de Le Corbusier acabaram

por se estender aos seus discípulos brasileiros mais imediatos. A principal desavença pode

ser lida no artigo Rumo à Casa Brasileira,  no qual o redator-chefe de arquitetura alfineta

diretamente Lúcio Costa. Segundo Comas (2002), esse se artigo foi escrito em contraposição

à Documentação Necessária e dá continuidade à polêmica com Lúcio iniciada em A Estrutura

Livre. Juliana Nery (2013) e Maristela Silva (2009), partilham do mesmo ponto de vista. No

referido artigo, Pinheiro rebate Costa ao ensaiar algumas recomendações de projeto de cunho

funcionalista, tomando como exemplo o tema da residência em diferentes possibilidades de

terreno  e  criticando  a  sobrevalorização  do  “passado  paupérrimo”  da  arquitetura  colonial

brasileira promovido pela via patrimonialista. Pinheiro conclui seu raciocínio demonstrando

a sua veia para a polêmica ao atacar Costa e Le Corbusier: 

Em nosso país tem havido certa confusão quanto à escolha de rumos para os
múltiplos problemas da nacionalidade. Com relação à arquitetura verifica-se o
mesmo. Temos variado, oscilando entre dois extremos perigosos, a ignorância
rasa, e a cultura profunda, mas, de janelas fechadas para vida. Tenho afirmado e
insisto,  não  se  pode  em  referência  aos  edifícios  existentes  no  Brasil,  dizer:
arquitetura  brasileira.  […]  Numa  atitude  paradoxal,  faz-se  referências  a  um
passado paupérrimo de qualidades arquitetônicas, e elege-se Le Corbusier para
modelo  invariável.  Não tome essas  minhas  restrições  à  conta  de  desamor  ao
mérito do eminente arquiteto francês. […] Fosse Le Corbusier brasileiro não faria
o que se vê… Se quisermos recolher a “documentação necessária”, caminhemos à
luz  da  moderna  técnica  dentro  da  realidade  brasileira.  (ARQUITETURA  E
URBANISMO, n. 3, p. 115, mai./jun., 1938).
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Figura 57
Rumo à Casa Brasileira
Arq. Gerson Pinheiro
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1938



Com  relação  aos  demais  arquitetos  que  circulam  no  espaço  de  Arquitetura  e

Urbanismo e  que  vieram  a  ser  considerados  como  pioneiros  da  arquitetura  moderna

brasileira  segundo  os  moldes  da  corrente  historiográfica  costiana,  podemos  destacar  os

irmãos Marcelo e Milton Roberto e Atílio Correa Lima. 

É notável um posicionamento favorável da revista com relação aos irmãos arquitetos, o

que pode ser verificado através de duas matérias de várias páginas tratando detalhadamente

do edifício da  ABI Associação Brasileira de Imprensa,  (ARQUITETURA E URBANISMO,

n.2,  mar./abr.,  1937);  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  5-6,  set./dez.,  1940).  Tal

cobertura  sugere  que  o  Palácio  da  Imprensa,  como  foi  chamado  o  prédio  da  ABI,  foi

considerado como uma obra de grande impacto e representatividade pelo corpo editorial da

revista. 

Ao estabelecer um diálogo entre o registro da situação arquitetônica dos anos 1930 lido

em Arquitetura e Urbanismo e a maioria dos relatos que compõe a historiografia consagrada,

ao  concordar  com esta  última,  nota-se  claramente  uma diferença  de  postura  dos  irmãos

Roberto em relação aos demais arquitetos presentes na revista. É perceptível o quanto é mais

profunda  e  integral  a  relação  de  Marcelo  e  Milton  Roberto  com  os  desdobramentos  da

arquitetura  moderna  no  plano  internacional.  Tal  diferença  vai  além  do  resultado  da

arquitetura produzida pela dupla e pode ser vista em outros processos que envolvem o ato de

projetar, como, por exemplo, através da maneira descolada dos demais arquitetos com o qual

a dupla representa graficamente seus projetos, com o uso de projeções axonométricas que

mostram o espaço interior,  o  que inclui  fontes  tipográficas  e  layout  gráfico diferenciado.

Juliana Nery corrobora a análise sobre o papel dos irmãos na revista do IAB e na revista A

Casa: “Na defesa das soluções do movimento moderno os principais nomes presentes nos

periódicos são os dos irmãos Roberto. Marcelo e Milton Roberto aparecem com destaque e

sempre francamente modernos” (NERY, 2013, p. 432).

Entre as realizações menos notáveis dos irmãos Roberto, destacam-se a publicação da

Residência do Dr. Neiva (ARQUITETURA E URBANISMO, n.1, jan./fev., 1938); Um edifício

tipo dúplex no Rio (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out.,  1939); Aeroporto da

cidade de Santos (ARQUITETURA E URBANISMO, n.1, jan./fev., 1940); e de um artigo de

Marcelo  Roberto  intitulado  Está  Acabando  a  incompreensão (ARQUITETURA  E

URBANISMO, n. 6, nov./dez., 1937) que será comentado adiante. 

Arquitetura  e  Urbanismo cedeu seu espaço  a  Atílio  Correa  Lima em três  ocasiões,

conforme já  comentado,  através  dos  dois  artigos  publicados  em sequência  sobre Goiânia

(ARQUITETURA E URBANISMO, n.1,  jan./fev.,  1937);  (ARQUITETURA E URBANISMO,

n.2, mar./abr., 1937). O arquiteto volta a publicar em 1939, ao analisar o projeto da Ponte

Brasil, de autoria do arquiteto Léon d’Escoffier, a obra propunha a ligação viária entre o Rio
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de Janeiro e Niterói (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, p. 430, mar./abr., 1939), intento

que só veio a se concretizar nos anos 1970. A revista também ofereceu destaque à Estação de

Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 6, p. 430,

nov./dez., 1938).
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Figura 58
Residência Dr. Neiva
Arq. Marcelo e Milton Roberto
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./fev., 1938
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Figura 59
Edifício Duplex
Arq. Marcelo e Milton Roberto
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1939
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Figura 60
Lobby da Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont
Arq. Atílio Correa Lima
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 6, nov./dez., 1938
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FFigura 61
Proposta da Ponte Brasil comentada por Atílio Correa Lima
Arq. Léon d’Escoffier
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1939



Para finalizar o estudo da mentalidade do grupo envolvido na produção da revista em

relação aos desdobramentos da modernidade, cabe discutir dois artigos que vão direto ao

ponto, um publicado por Cipriano Lemos e outro por Gerson Pinheiro.

Ao ocupar decididamente o espaço da revista sem o seu característico pudor de intervir

com base na sua autoridade de diretor-idealizador,  Lemos publica em 1938 aquele que pode

ser considerado o seu artigo mais  autoral  e  crítico,  Regionalismo ou Internacionalismo?

(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938).

No referido texto Lemos polemiza abertamente com aquilo que julga ser uma distorção

de  um  tema  de  discussão  proposto  pela  delegação  brasileira  para  o  IV  Congresso  Pan-

americano  de  Arquitetos  ocorrido  no  Rio  de  Janeiro  em  1930.  A  proposta  aprovada  e

discutida no congresso carrega um forte acento nacionalista e intervencionista.

As proposições incluídas na conclusão do congresso podem ser resumidas através dos

seguintes tópicos: a criação de uma cadeira de Artes Decorativas nos cursos de arquitetura

destinada  à  estilização  dos  elementos  da  flora  e  fauna  nacionais,  além  de  uma  cadeira

especial para o estudo da Arte Nacional; os poderes públicos devem fomentar o estudo e a

aplicação da arquitetura de caráter nacional; a arquitetura dos edifícios escolares deve ser

“inspirada  no  sentido  da  tradição  regional”  de  maneira  que  desperte  nas  crianças  o

sentimento  de  nacionalismo;  e  concluí  que  “não  existe  incompatibilidade  entre  o

regionalismo  e  o  tradicionalismo  com  o  espírito  moderno,  já  que  é  possível  obter  uma

expressão  plástica  nacional  dentro  das  normas  e  práticas  de  comum  orientação  que  os

programas e materiais impõem” (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938, p.

171). 

Como arquiteto de grande erudição formado no rigor intelectual da cultura positivista

da Primeira República, Cipriano Lemos não deixou o texto passar sem a profunda análise e a

devida distinção de conceitos. Segundo Lemos, a proposta original da delegação brasileira

propunha  antagonicamente  o  tema  “internacionalismo  ou  regionalismo?”  de  maneira

questionadora, enquanto que a discussão levada a cabo pelo congresso foi modificada para

“internacionalismo e regionalismo”, retirando, segundo Lemos, todo o caráter conflitivo da

proposta original ao nivelar e distorcer os dois conceitos como se fosse possível existir uma

arquitetura regionalista, nacionalista e ao mesmo tempo internacionalista.

Aí se afirma tranquilamente que não há incompatibilidade entre o regionalismo e
o  tradicionalismo  por  um  lado,  e  o  espírito  moderno  internacionalista  e
revolucionário,  de  outro.  Em  outras  palavras:  façamos  concreto  armado,
construção metálica, estrutura livre, etc. em estilo grego, árabe, colonial, japonês,
missões, etc. (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938, p. 172).
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Lemos inicia sua crítica ao atacar ironicamente a proposta da criação da cadeira de arte

decorativa:  “especialmente  destinada  a  estilizar  o  matagal  e  a  bicharada,  de  modo  que

concorram  para  a  ‘individualização’  (sic)  das  expressões  da  arte  de  construir”

(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938, p. 172). Mantendo a discussão, mas

reorientando o discurso, o arquiteto afirma que a espiritualidade de uma nação “não será, por

certo, representada pelo seu hinterland selvagem”, pois, se assim fosse, os países situados na

mesma latitude teriam todos a mesma expressão arquitetônica, desse modo, o Brasil “não

alcançaria  jamais,  a  tão  propugnada  arquitetura  nacional”  devido  à  sua  grande  extensão

norte-sul. Ao criticar isso que hoje entendemos como práticas fascistas, Lemos conclui que

seria “irrisório confiar uma missão estilizante à burocracia pedagógica” (ARQUITETURA E

URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938, p. 172).

Como homem de cultura universalista e devoto da “Religião da Humanidade”, Lemos

não vê com bons olhos a questão nacionalista ao explicar através de exemplos apoiados na

história dos povos aquilo que pode ser resumido nas suas seguintes conclusões: 

A Família e a Humanidade são entidades perfeitamente definidas; mas a Pátria
sempre foi, e ainda é, uma instituição convencional e portanto bastante efêmera.
Ela varia de forma e de superfície conforme os azares político-militares […] O
verdadeiro  patriotismo,  isto  é,  o  amor  pelo  solo  onde  nascemos  e  em  que
adolescemos  é  biológico;  o  nacionalismo,  consequência  do  militarismo,  é  um
sentimento que nos é incutido pela propaganda intensa sobre gerações sucessivas
e  em  face  do  fantasma da  guerra.  (ARQUITETURA  E URBANISMO,  n.  4,
jul./ago., 1938, p. 172-173). 

Para Lemos não há meio termo,  ou a arquitetura é regionalista,  quando exprime o

sentimento  de  uma  região  limitada,  ou  internacionalista,  quando  exprime  uma  fase  da

história geral da humanidade. Cabe observar que esse posicionamento com relação ao debate

moderno, insere, no mínimo, os arquitetos brasileiros envolvidos na revista44 em um patamar

diferente dos demais arquitetos envolvidos no Congresso Pan-americano de 1930. 

Nas  suas  conclusões,  Lemos  justifica  sua  preferência  pelo  internacionalismo  e  faz

previsões quanto ao futuro da arquitetura:

Consequentemente, a filosofia já não tem Pátria e a arte não terá em breve. Esse
caráter  universal  das  artes  será  mais  acentuado  na  arquitetura  por  vários
motivos.  Porque  é  a  menos  sutil  e  personalista  de  todas  as  manifestações
artísticas; é quase uma indústria […] as condições fundamentais exigidas de um
hospital,  um  parlamento,  uma  escola  primária  ou  superior,  um  banco,  um
edifício  comercial  ou  industrial,  não  variam  para  daqui  e  acolá.  Porque  os
materiais  utilizados  na  construção  moderna  são  de  uso  comum  para  todo  o

planeta. (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938, p. 173).

44 Lemos cita o respaldo de Correa Lima (diretor da ENBA à época) e Gerson P. Pinheiro “o primeiro a criticar as
conclusões” (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938, p. 175). 
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Após se ocupar da questão do ponto de vista universal, Lemos dirige seu foco para o

Brasil e dispara seu ataque contra o nacionalismo e o discurso do neocolonial, fazendo um

diagnóstico da cultura brasileira em formação:

O  Brasil  nunca  terá  UMA  arquitetura.  E  muito  menos  vingará  por  essas
paragens o estilo bastardo e pesado importado pelos colonizadores […] diremos
que o estilo nacional há de ser nacional, isto é, nascido das próprias entranhas da
nacionalidade  QUANDO  ELA  ESTIVER  FORMADA.  Ora,  a  mentalidade
brasileira distanciou-se enormemente da portuguesa. A espiritualidade francesa
atuou  fortemente  sobre  nós.  E  o  país  se  desenvolve  no  século  do
internacionalismo,  sem  o  contrapeso  de  tradicionalismos  nacionais
(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938, p. 175).

Ao  mostrar-se  cético  em  relação  à  ideia  de  unidade  nacional  brasileira,  Lemos

considera o Brasil uma confederação de estados ou “nações insipientes”, uma situação que

considera  uma  grande  vantagem  naquele  momento,  no  entanto,  o  arquiteto  antevê  a

independência  local  como  um  fato  a  se  desenrolar  conforme  o  adiantamento  social  e

econômico de cada um dos estados. Citando a multiplicidade de condições “mesológicas e

topográficas”  de  um  país  de  dimensões  continentais,  Lemos  mais  uma  vez  reafirma  a

impossibilidade  de  unidade  arquitetônica  no  Brasil  e  concluí  indiferente:  “unidos

politicamente ou apenas pelo sentimento fraternal e pelos antecedentes históricos, teremos

uma arquitetura internacional com as necessárias variantes regionais” (ARQUITETURA E

URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938, p. 175).

Diante desse quadro, algumas considerações sobre o pensamento de Cipriano Lemos

podem  ser  desferidas.  Primeiro:  Lemos  não  tolera  o  nacionalismo,  ao  considerá-lo  um

sentimento incutido artificialmente e historicamente com o objetivo de dominação entre os

povos  e  o  controle  social.  Segundo:  o  arquiteto  não  se  alinha  com  a  tendência  de

centralização das decisões e controle da arte pelo estado característica dos anos 1930, “Todas

as Cadeiras  propostas aos ‘poderes públicos’,  já  de si  anacrônicas,  serão impotentes para

subverter ou mesmo desvirtuar as leis sociológicas” (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4,

jul./ago., 1938, p. 175). Terceiro, o autor sabe exatamente o que está falando quando se refere

à “moderna arquitetura”45, naquilo que se refere aos seus desdobramentos fora do Brasil46,

porém, não toma partido com relação às diferentes correntes da arquitetura moderna então

em curso.

45 A expressão “moderna arquitetura” preconizado por Lemos, soa diferente de “Arquitetura Moderna”, conceito
que estava sendo construído à época e que foi adquirindo uma carga ideológica ao longo do século 20.

46 Quando fala do “espírito moderno internacionalista e revolucionário da arquitetura”, Lemos se refere à sua
origem na Rússia socialista: “A moderna arquitetura, essencialmente revolucionária, tem o seu habitat na Rússia.
Hitler é coerente quando lhe faz guerra tenaz; o fascismo é mais tolerante, mas procura um moderno em que se
sente,  cada  vez  mais,  o  toscano  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  4,  jul./ago.,  1938,  p.  173). Essa
interpretação coincide com aquela forjada nos debates políticos polarizados dos anos 1930, onde a arquitetura
moderna  era  tida,  entre  outras  coisas,  como obra  de  comunistas,  como bem ilustra  o  artigo  Bolchevismo
Arquitetônico publicado por Júlio Dantas que será tratado adiante.
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Os escritos de Cipriano Lemos denotam um arquiteto universalista e essencialista que

parece considerar uma discussão menor e pouco edificante, o divagar sobre as tendências, os

modismos e o resultado formal da arquitetura, seu posicionamento sobre o tema sempre se

limita ao campo filosófico. Para Lemos parece existir somente uma “moderna arquitetura”,

talvez mais platônica e abstrata do que aquela preconizada por Mies van der Rohe.  Essa

tendência  do  arquiteto  às  questões  do  espírito  pode  ser  relacionada  à  sua  produção

arquitetônica pouco significativa e ao seu reiterado tom de lamentação em relação ao “meio

indígena”,  ou a realidade imperfeita na qual se vê forçosamente inserido47,  o que se dá a

despeito  da  real  dificuldade  de  atuação  profissional  à  época,  situação  documentada  em

diversas passagens de Arquitetura e Urbanismo. 

Em  Clássico  e  Moderno  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  5,  set./out.,  1939),

Gerson  Pinheiro  deixa  mais  um  registro  sobre  o  estado  da  mentalidade  e  a  cultura

arquitetônica  de  sua  época.  Após  divagar  de  maneira  bem  convencional  e  sem  maiores

contribuições sobre as oposições entre clássico e moderno, o arquiteto interpreta a situação

da  arquitetura  de  seu  tempo  e  esboça  uma  tentativa  de  vislumbrar  os  caminhos  que  a

moderna arquitetura seguiria na posteridade. 

Pinheiro  inicia  sua  crítica  ao moderno,  na sua  acepção  mais  larga,  atacando o  seu

desdém pela exemplaridade da história:

Sejamos razoáveis, esse moderno que para assim ser chamado de forma e erra,
que  não  busca  a  beleza,  que  recusa  todo  o  acervo  de  cultura  acumulado  em
séculos  de  civilização  será  tão  efêmero  quanto  o  são  a  moda  dos  sapatos
‘ortopédicos’  e  de  chapéus  sem  copas (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  5,
set./out., 1939, p. 634).

A complexidade de Gerson Pinheiro reside no fato de que ora o arquiteto se apoia em

argumentos solidamente funcionalistas e racionalistas para sustentar suas teses, como visto

em passagens  anteriores.  No  entanto,  em outras  ocasiões,  Pinheiro  sugere  justamente  o

oposto, a leitura dos seus textos publicados em Arquitetura e Urbanismo, não deixam claro

se sua postura é de fato contraditória, ou se há uma mudança de posicionamento como um

desenvolvimento de suas ideias ao longo do tempo, considerando-se que este é o seu último

artigo publicado na revista. Essa suposta virada antirracionalista pode ser notada no seguinte

trecho:

Devemos  registrar  que  em  relação  à  arquitetura,  aquelas  preocupações  de
racionalismo e função tendem a desaparecer. Já não existe mais a intenção de

47 Lemos relata a sua experiência “chocante” ao se deparar com a situação da arquitetura do Rio de Janeiro,
após retornar de uma estada de cinco anos em Paris (ARCHITECTURA NO BRASIL, v.1, n.1, p.2, out., 1921).
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associar a plástica do edifício aos processos de construção. A técnica tem que,
cada  vez  mais,  se  aperfeiçoar  para  atender  às  exigências  dos  arquitetos
modernos subordinand0-se ao seu gênio criador. Presentemente, no processo de
concepção  de  um  projeto,  as  razões  de  economia  de  técnicas,  de  verdade  e
sinceridade  construtivas,  surgem  em  um  plano  muito  secundário
comparativamente  às  preocupações  de  índole  artística  (ARQUITETURA  E
URBANISMO, n. 5, set./out., 1939, p. 634).

Partindo da citação acima, fica difícil discernir se Pinheiro está fazendo uma análise

objetiva da situação da prática projetual no final dos anos 1930, se está “forçando a pena” e

sendo operativo,  ou se a  sua crítica  é  tão ácida  a  ponto de perceber  e  tornar  pública  as

contradições  entre  teoria  e  prática  que  sempre  estiveram  presentes  no  discurso  e  no

desenrolar da arquitetura moderna. 

Observando a relação de proximidade crescente entre as formas e linhas da pintura

moderna e a arquitetura, Pinheiro disfere o seu último golpe quanto aquilo que define como

um estilo definido para as artes plásticas em geral:

A força dos preconceitos, a rigidez dos sistemas, a intolerância dos seus adeptos e
praticantes, a escolha e devoção de um chefe e produtor, tais são os sintomas que
fazem admitir esteja em franco processo de formação um novo surto acadêmico
que não chamaremos de clássico porque ainda não alcançou aquela ‘reconhecida
excelência de estilo’ (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1939, p. 634).

Independentemente de julgar as faculdades de Gerson Pinheiro na sua capacidade de

análise do campo arquitetônico, a última citação remete, inevitavelmente, ao desenrolar dos

fatos da arquitetura ao longo do século 20, principalmente, se pensarmos no fenômeno do

pós-guerra que seria chamado por alguns de  International Style.  Além disso, sem querer

suscitar uma comparação anacrônica e muito menos atribuir a imagem de visionário à figura

de Gerson Pinheiro, isso sem falar na forte presença do clássico na arquitetura dos anos 1930,

é tentador afirmar a semelhança ponto a ponto entre as ideias propugnadas em Clássico e

Moderno e  as  críticas  dos arquitetos pós-modernos à arquitetura moderna produzida até

meados dos anos 1960, conforme ilustra o comentário  de Robert Venturi  e  Denise Scott-

Brown:

O cubismo foi o modelo para o formalismo geométrico abstrato da arquitetura de
Le Corbusier daquela época. Era o segundo modelo, em parte se opondo ao das
imagens náutico-industriais […] A contradição entre o dito e o feito era típica dos
primórdios da arquitetura moderna: Walter Gropius execrava a expressão ‘Estilo
Internacional’, mas criou um estilo arquitetônico e difundiu um vocabulário de
formas  industriais  que  estavam  bem  distantes  dos  processos  industriais
(VENTURI; SCOTT-BROWN; IZENOUR, 2003, p. 178-179).
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Pode-se afirmar que o exame da fonte feito a partir daquilo que pensaram e deixaram

registrado  os  atuantes  arquitetos,  foi  capaz  de  produzir  uma  amostra  significativa  e

representativa  da  mentalidade  dos  arquitetos  brasileiros  no  final  dos  anos  1930.  Se  à

primeira vista, o ambiente imagético e mental da revista Arquitetura e Urbanismo denota um

certo conservadorismo, ou mesmo uma resistência à arquitetura moderna, uma interpretação

mais rigorosa de personalidades como Cipriano Lemos e Gerson Pinheiro, entre tantos outros

que circulam nas páginas de Arquitetura e Urbanismo e outros periódicos da época, revela

que  estes  arquitetos  eram  muito  rigorosos  na  análise  da  situação  de  seu  tempo  e

demasiadamente  críticos  com relação  aos  caminhos  da  arquitetura  moderna.  Cabe  ainda

ressaltar  o  quanto  estes  profissionais  eram  antiacadêmicos,  pois,  viveram  na  carne  as

batalhas em torno da modernização do ensino e da profissão e, principalmente,  o quanto

temiam  que  aquela  arquitetura  moderna  internacionalista  viesse  a  se  abater  sobre  a

“moderna arquitetura”,  como sendo mais  um estilo,  no sentido pejorativo do termo,  eles

temiam mais um art nouveau e talvez mais ainda mais um neocolonial. 

Algumas observações feitas por Francisco Sales Trajano Filho a respeito de dois dos

maiores do moderno brasileiro, Lúcio Costa e Mário de Andrade, mesmo que referentes à

virada dos anos 1920-30, corroboram a tese. Trajano Filho relata a recusa de Lúcio Costa da

utilização do “estilo moderno” em seu projeto para embaixada da Argentina em 1928 por

considerar arriscado adaptar as ideias de Le Corbusier em um edifício que deve transmitir

perenidade. Segundo Costa, essa arquitetura “pode ser gosto do momento, questão de moda,

parecer amanhã ridículo, extravagante, intolerável, como, por exemplo, hoje nos parece o ‘art

nouveau’ de 1900” (COSTA apud TRAJANO FILHO, 2010, p. 145).

Ainda segundo Trajano Filho, a mesma prudência se vê em Mario de Andrade, para o

intelectual a “arquitetura modernista”, aquela que entre todas as tendências do pós-guerra

obteve uma solução de fato internacional, “pode muito bem ser mais uma moda europeia que

poderá  em  breve  tempo  passar,  como  o  art  nouveau,  que  a  despeito  dos  ‘documentos

medonhos e numerosos’ não ficou” (TRAJANO FILHO, 2010, p. 148).
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Figura 62
Clássico e moderno
Arq. Gerson Pompeu Pinheiro
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1939
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Figura 63
Clássico e moderno
Arq. Gerson Pompeu Pinheiro
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1939
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Figura 64
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1939



3.2 O espaço aberto ao debate

Conforme a divisão explicitada anteriormente,  esse capítulo é reservado à expressão

daqueles  que não fizeram parte do círculo editorial  de  Arquitetura e Urbanismo,  porém,

buscaram o espaço do periódico para expôr suas ideias de maneira independente na busca

por  afirmação  intelectual  em  meio  ao  campo  arquitetônico.  Mudam  os  personagens,  no

entanto,  a temática permanece focada nas impressões registradas acerca da modernidade

arquitetônica  no  final  dos  anos  1930.  Cabe  lembrar  que  a  maioria  desses  artigos  foram

publicados na coluna Tribuna Livre, cuja nota enfática exclui o corpo editorial da revista da

responsabilidade pelo conteúdo publicado.

Em Fotografias e Comentários de Viagens, matéria publicada ao longo de três edições

de  1936,  é  possível  observar  o  nível  de  conhecimento  e  o  interesse  de  Arquitetura  e

Urbanismo com relação à produção da arquitetura moderna em nível internacional. 

Ocupando  várias  páginas,  o  arquiteto  Alberto  Monteiro  de  Carvalho  relata  suas

observações e fotografias feitas na sua viagem à Alemanha. Carvalho costura sua narrativa

demonstrando  sólidos  conhecimentos  e  uma  grande  sensibilidade  acerca  dos

desdobramentos da história da arquitetura. 

Exaltando da influência de Violet le Duc sobre aqueles que chama de precursores da

nova arquitetura, Berlage e Richardson, Carvalho mostra sua preocupação com a relação a

“um problema novo – a grande casa de comércio e o arranha-céu” e conclui, que o “estilo

neorromântico”, aquele “que se prestava a todas as aplicações modernas” parecia ser o “estilo

da época” e que nesse mesmo tempo “a preocupação dos modernistas ainda era criar uma

nova decoração: o efêmero e hoje quase ridículo ART-NOUVEAU de Van de Velde e outros

belgas” (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, jul./ago., 1936, p. 35). 

O trecho acima revela que ao empregar os verbos no passado “parecia” (ser o estilo da

época), Alberto de Carvalho analisa com ares de historiador aquilo já havia passado há cerca

de trinta anos,  “quando foi feito o arranha-céu Woolworth Building,  a catedral  gótica do

comércio,  parecia  que  era  esse  o  estilo  dos  grandes  prédios”  (ARQUITETURA  E

URBANISMO, n. 2, jul./ago., 1936, p. 35). Entretanto, a despeito do uso pejorativo do termo

“modernistas”48, Carvalho mostra seu posicionamento contra uma arquitetura basicamente

decorativa como o art-nouveau em favor de outra que,  através da propensão do gótico a

romper com a escala humana, enfrentou na virada do século o problema do espaço e dos

programas modernos com muito mais desenvoltura e coragem.

48 Segundo  indica  o  texto,  Carvalho  difere  “modernistas”  de  maneira  mais  ampla,  de  “modernistas  de
vanguarda”  ao  vincular  esses  arquitetos  aos  “novos  Siedlungen e  à  Neue Sachlichkeit”  (ARQUITETURA E
URBANISMO, n. 2, jul./ago., 1936).
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Contemporâneo ao início da publicação e circulação dos grandes manuais de história da

arquitetura  moderna49,  Alberto  de  Carvalho  mostra seu olhar  agudo e  antenado  ao  tecer

elogios aos austríacos da Sezession, principalmente a José Maria Olbrich, cita com cronologia

equivocada a exposição do Weissenhofsiedlung,  promovida pelo Deutscher Werkbund em

1927 (ARQUITETURA E URBANISMO, n.2, jul./ago., 1936) e lembra a importância do “Sr.

Pedro  Behrens”  como  precursor  do  movimento  modernista  atuando  nas  construções

industriais da AEG (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936). 

Mostrando interesse no fenômeno dos Siedlungen alemães, Carvalho cita a polêmica da

luta contra as coberturas em terraço em favor dos telhados de duas águas, comandada pelo

arquiteto  defensor  da  arquitetura  nazista  Paul  Schultze-Naumburg  e  observa  diante  do

dramático contexto político:

Essa arquitetura modesta mas sincera,  é hoje a que predomina sobretudo nos
novos  “Siedlungen”.  A  arquitetura  dos  modernistas  da  vanguarda,  é  muito
combatida, sendo o lema da “Neue Sachlichkeit” muito ridicularizado […] O ninho
modernista que era a escola chamada BAUHAUS,  que tinha sido fundada em
Weimar e depois teve de passar para Dessau, foi  fechada há três anos. O seu
fundador Walter Gropius, que aliás já tinha deixado sua direção desde 1928, vive
agora na Inglaterra. Outros arquitetos modernistas de origem israelita tiveram
de deixar a Alemanha,  como por exemplo Erich MENDELSOHN, que trabalha
presentemente  com  grande  sucesso  na  Inglaterra.  (ARQUITETURA  E
URBANISMO, n. 2, jul./ago., 1936, p. 40).

49 No caso, considera-se os primeiros manuais de história da arquitetura moderna de larga circulação, cuja
publicação de novas edições chegam até a atualidade. Citamos como a primeira obra a atender esse requisito
Os pioneiros do desenho moderno: de William Morris a Walter Gropius, publicado por Nikolaus Pevsner em
1936, o que não descarta o fato de que Alberto de Carvalho tenha tido acesso às outras obras menos difundidas
àquela altura.
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Figura 65
Edifício Woolworth, Nova York, 1912
Arq. Cass Gilbert
Fonte: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.
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Figura 67
Siedlung Onkel Toms Hütte
Arq. Bruno Taut
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, jul./ago., 1936

Figura 66
Siedlung Fischtalgrund
Arq. Heinrich Tessenow
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, jul./ago., 1936



O artigo intitulado  Um arquiteto português (ARQUITETURA E URBANISMO, n.  3,

set./out., 1936), tem muito a dizer sobre o contexto da época, publicado e comentado por

José Sampaio,  o  texto  trata  de  uma conferência  proferida  pelo arquiteto  português  Raul

Lino50 ocorrida em 1935 a convite do IAB e outras instituições artísticas. Segundo Sampaio, o

“arquiteto  erudito”  situava-se  sensatamente  entre  “as  duas  correntes  hoje  em  choque,  a

tradicional e a chamada modernista” (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936,

p. 183).

Ao tecer considerações sobre a arquitetura moderna,  Raul  Lino considera como um

primeiro  problema  a  questão  do  “espírito  da  arquitetura”,  ao  admitir  o  quão  seria

“absolutamente  exótico  e  absurdo”  o  projeto  de  um  banco  ou  de  um hospital  em estilo

colonial ou mexicano em vista do largo uso do concreto armado, do ferro e do vidro à época e

conclui que, nesses edifícios o “espírito da arquitetura é meramente material”, enquanto que

em outros tipos de construções, como igrejas, palácios e residências, o arquiteto falharia ao

considerar somente a questão técnica, considerando-os “como se eles nada mais fossem que

invólucros  destinados  ao  ‘empacotamento  mecânico  dos  indivíduos’”  (ARQUITETURA  E

URBANISMO, n. 3, set./out., 1936, p. 183).

Lino  segue  fazendo  agudas  distinções,  ao  criticar  o  “modernista-materialista,  na

estandardização chata e inexpressiva da arquitetura cimento-armado” que dá às construções

um “aspecto higiênico  de  sanatório  ou  estabelecimento  comercial”.  José  Sampaio  sai  em

defesa de Raul Lino ao afirmar que o arquiteto português “não é um inimigo intransigente do

modernismo”  e  conclui  que ao  fazer  uma “apreciação  justa  dos  erros  e  defeitos  de  uma

determinada  maneira  de  construir,  ele  não  a  generaliza  a  todos  os  tipos  de  construção

cimento armado” (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936, p. 184).

O  curioso  do  discurso  de  Lino,  é  que  ele  se  situa  no  limiar  em que  a  arquitetura

moderna “modernista” está plenamente aceita para certos tipos de edificações, mas se mostra

como uma quebra do decoro em outras, corroborando o testemunho deixado por Artigas,

“morar em algumas casas modernistas, como as do Warchavchik,  só tinha um sentido de

originalidade,  de  escândalo,  de  audácia” (ARTIGAS,  1999,  p.  163),  ou  nas  palavras  do

arquiteto português:

Um dia quererão fazer um edifício destinado ao culto das Letras ou das Artes e, se
o  arquiteto  tem  a  mania  do  ferro  ou  do  vidro,  resultará  por  ventura  coisa
parecida  com  fábrica  ou  hospital.  No  entanto,  é  provável  que  o  arquiteto-
modernista-internacionalista  esteja  muito  à  vontade  para  projetar  qualquer
edifício para estabelecimento bancário ou semelhante e se for dotado de talento, é

50 Raul  Lino (1879-1974)  foi  um arquiteto português de formação anglo-saxônica.  Segundo Maria Lúcia B.
Pinheiro, Lino reforçou indiretamente, através de seus escritos e projetos, a contribuição pioneira de Ricardo
Severo “no despertar do interesse da arquitetura brasileira dos primeiros séculos, que viria a consubstanciar-se
no movimento conhecido como ‘Neocolonial’ (PINHEIRO, 2013, p. 47).
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possível que o faça com muita felicidade. (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3,
set./out., 1936, p. 184).

O  tom  elogioso  dirigido  a  figura  de  Raul  Lino,  considerado  um  “arquiteto-poeta”,

“homem múltiplo e completo”, “um delicado burilador da palavra”, não parece exagerado ao

se analisar a capacidade do português de converter em palavras aquilo que via na arquitetura.

Sua capacidade de análise e síntese daquilo que se costumava chamar de “estilo modernista”,

torna inevitável mais uma citação na íntegra:

É um estilo que participa da lisura da máquina, talvez pela importância que na
vida  moderna  os  meios  mecânicos  de  transporte  tem  assumido;  é  uma
arquitetura que apresenta ao mesmo tempo caráter sanatorial, devido por certo,
ao culto da higiene na atualidade; estilo abstinente quanto à fantasia, de acordo
com a  imperiosidade  das  leis  econômicas  e  que  não  conhece  distinções  entre
nações,  por  causa  de  conhecidas  tendências  internacionalistas  no  campo  da
política  social;  estilo  nítido,  severo,  acerado  e  frio,  de  caráter  científico  e
individual.  Não é desprovido de beleza e não se pode negar útil  influência na
evolução  lógica  da  arquitetura.  Numa  palavra:  é  a  expressão  pura  do
materialismo absoluto, do materialismo de ontem, queira crer. (ARQUITETURA
E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936, p. 185).

Curiosamente, não por acaso e sim por contraposição de ideias, logo na sequência do

texto de Raul Lino,  Arquitetura e Urbanismo publicou  De Joseph Monier a Le Corbusier

(ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  3,  set./out.,  1936)  de  Tarsila  do  Amaral,  artigo

publicado originalmente poucos meses antes em O Jornal. No referido texto,  ao manifestar

seu espírito liberto das convenções de sua época, Tarsila mostra-se plenamente conhecedora

dos caminhos da arquitetura moderna, cita o que viu nas suas viagens e faz apologia de Le

Corbusier, arquiteto que recebeu em sua casa. 

Ao transcender o seu campo de atuação mais estrito, Tarsila observa argutamente três

correntes  da  arquitetura  em  Paris,  a  dos  “conservadores  acadêmicos”  representados  por

Auguste Perret51,  que alia  “sobriedade das linhas gerais  com certos detalhes  decorativos”;

característica que vai contra a segunda corrente, oriunda de Adolf Loos e que apregoa a total

abolição do ornamento; e terceiro, a corrente de Le Corbusier e Jeanneret, “a mais forte, a

mais inteligente, a mais arrojada” (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936, p.

186).

Continuando a linha modernista52 de Tarsila do Amaral, cabe abordar o artigo “Está

51 A influência de Auguste Perret  sobre o corpo editorial  de Arquitetura e Urbanismo pode ser visualizada
através da qualidade da arquitetura publicada em suas páginas e pela publicação do artigo O que é arquitetura
de autoria do arquiteto francês  (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, nov./dez., 1936).

52 Neste  estudo,  o  emprego  do  termo  “modernista”  se  refere  àquelas  arquiteturas  que  são  ou  se  dizem
modernas e que carregam em seu bojo um discurso de luta, de militância em favor dos valores modernos, ou
seja, trata-se de um acréscimo, algo que vai além daquilo que é somente moderno.
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acabando  a  incompreensão”  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  6,  nov./dez.,  1937),

publicado por Marcelo Roberto. A eloquente narrativa do arquiteto brasileiro, que em vários

momentos lembra o discurso de fundação da Bauhaus53, soa tão profética que chega a ser

embaraçosa, talvez até mesmo para os padrões da época. Apesar do exagero, pode-se afirmar

que  a  antevisão  de  Marcelo  Roberto  com  relação  aos  desdobramentos  da  arquitetura

moderna nos anos que se seguiriam é, entre todas as impressões do tempo publicadas em

Arquitetura e  Urbanismo,  aquela  que mais  se aproximou dos  fatos que se sucederiam a

partir dos anos 1940.

Marcelo  Roberto  demonstra  estar  muito  bem  aparelhado  intelectualmente  ao

dispender  um longo  parágrafo  acerca  da  evolução  da  arquitetura  moderna,  o  texto  mais

parece um rascunho de um dos manuais de história da arquitetura que estavam ou estariam

por  ser  escritos  nos  anos  seguintes.  Tal  observação  revela,  entre  outros  artigos  aqui

comentados, que os referidos manuais não se tratam de obras revolucionárias escritas por

pessoas clarividentes, como talvez possa pensar um calouro do curso de arquitetura.

Um pouco mais comedido na retórica, Roberto não se abstém do debate com os seus

pares  e  finaliza  seu  artigo  rebatendo  um  a  um  dos  ataques  desferidos  à  arquitetura

modernista por aqueles que chama de “pequenas bandeiras”,

É  puro  amadorismo,  Tenho  certeza  que  elas  cessarão  quando  os  seus  porta-
estandartes  nos  compreenderem  e  descobrirem  que  tudo  que  eles  dizem
seriamente  coincide  com  o  que  pensamos  e  procuramos  fixar  dentro  das
possibilidades da nossa época. A serenidade, a clareza, o sentido, espontâneo das
velhas casas? Perfeitamente; já observamos e procuramos expressá-las dentro do
espírito  que  estamos  vivendo.  Tremendo,  antiestético,  anti-humano,  o  ‘estilo
moderno’?  Todos  de  acordo.  Os  fatores  mesológicos?  São  indiscutíveis
(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 6, nov./dez., 1937)

O  que  se  pode  depreender  do  artigo  de  Marcelo  Roberto  é  que,  se  todos  se

consideravam modernos a seu modo, o que imprimia um caráter mais heterogêneo e menos

restritivo  à  arquitetura  moderna  dos  anos  1930,  em Roberto  já  temos  a  relação  binária

plenamente construída, se estabelece a polarização entre “nós os verdadeiros modernos” e

eles  “os  conservadores,  reacionários,  quiçá  protomodernos”,  que  dominaria  a  cena  nas

próximas décadas.

Para contrabalançar o espaço aberto às ideias proposto por Arquitetura & Urbanismo,

no  extremo  oposto  de  Marcelo  Roberto  e  Tarsila  do  Amaral  está  o  intelectual  mais

intransigente e combativo em relação à “arquitetura modernista” a publicar nas páginas de

53 Leonardo Benevolo atribui um “tom profético e obscuro” ao discurso da fundação da Bauhaus em 1919 e
acrescenta que “essas frases não são diferentes dos tantos discursos futurísticos que se faziam naqueles anos
(BENEVOLO, 2001, p. 404).
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Arquitetura e Urbanismo, o erudito português Júlio Dantas54.

Em  A  nova  arquitetura (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  3,  maio/jun.,  1937),

transcrito do jornal  O Correio da Manhã, Júlio Dantas gasta muitas linhas para expressar

sua preocupação com relação à criação de um estilo que represente aquilo que chama de

“monumentalidade  do  século”.  Entre  carradas  de argumentos  lógicos  e  bem construídos,

Dantas considera, em síntese, a arquitetura da nova objetividade como sendo “puras formas

negativas, porque representam, no seu objetivo dominante de simplificação e de clarificação,

uma arte caracterizada pela abolição de toda a arte, em estilo definido pela ausência de todo

estilo” (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, maio/jun., 1937, p. 169). 

Para  além  do  compreensível  assombro  causado  pelo  moderno  de  vanguarda  e  da

consequente reação intelectual provocada pelo fenômeno em qualquer lugar do mundo que

se não se parecesse com os Himalaias,  uma particularidade de Dantas com relação a esse

“novo  tipo  de  arquitetura  nascido  e  consagrado  na  Europa  Central”,  é  que  o  jornalista

português o considera firmemente como um momento de transição,

A nova arquitetura representaria, tão somente, uma ‘operação de limpeza’, uma
forma preliminar descarnada, um protomonumento que daria tempo às gerações
para ‘repensar’ a arquitetura do futuro […] E, quanto ao argumento de que as
concepções  monumentais  cubistas  representam  um  processo  transitório  de
eliminação  para  que  haja  tempo  de  ‘repensar’  a  nova  arquitetura,  -  ocorre
objetar  que,  quando  os  arquitetos  futuristas  houverem  ‘repensado’
suficientemente,  já as grandes cidades estarão cheias de edifícios abomináveis
[…] Faço votos para que os arquitetos modernos ‘pensem’ ou ‘repensem’ depressa
o que deve ser a monumentalidade do século em que vivemos, porque me assalta
o justo receio de os processos de simplicidade, de sinceridade, de eliminação e de
lógica acabem por conduzir-nos às formas incontestavelmente simples do dólmen
e da caverna (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, maio/jun., 1937, p. 170).

Apesar  da distância  entre o discurso e a arquitetura  produzida  na época,  conforme

observado por Gerson Pinheiro,  é  curioso notar  como certos discursos vanguardistas  que

sustentam fortemente a objetividade da nova arquitetura são lidos e utilizados como munição

pelos  seus  opositores.  Consciente  dos  excessos  dos  estilos  históricos  e  da  sua

incompatibilidade com os novos programas, porém, ainda muito apegado à autoridade da

tradição,  Dantas  não  contribui  para  a  evolução  do  debate  ao  nivelar  toda  a  arquitetura

“modernista” ao galpão de fábrica banal. 

Sem dúvida, a nova arquitetura, quaisquer que fossem as suas tendências, tinha
de representar uma reação consciente contra a superfluidade ornamental, por
vezes ilógica, dos velhos estilos. Mas a simplificação não exclui a beleza. Nada

54 Júlio Dantas (1876-1962) foi um importante intelectual e erudito português, atuante na primeira metade do
século 20, Dantas formou-se em medicina,  dedicou-se à literatura,  à diplomacia,  ao teatro e ao jornalismo,
considerava o Brasil sua segunda pátria (GUIMARÃES, 1963).
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mais simples do que um templo grego; e entretanto, o templo grego é lógico e belo
[…]  Evidentemente,  as  fábricas  não  podem  ter  o  aspecto  arquitetônico  de
catedrais ou de palácios; mas do que todos nós nos queixamos é precisamente do
contrário; o que nos parece inadmissível, na arquitetura da ‘nova objetividade’, é
que se atribua aos palácios e  às catedrais o aspecto uniforme  e  inestético de
fábricas e armazéns. O tipo fabril tem indispensavelmente de existir; o erro está
na sua generalização (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, maio/jun., 1937, p.
170).

Ao se valer  do discurso da nova objetividade e mostrar pouca disposição para uma

análise mais intensiva da nova arquitetura, Júlio Dantas, mais que Raul Lino, não se dá conta

do quanto há de arbitrário e contraditório55 – como requisito indispensável para se produzir

arte – naquilo que chamou de “monumentalização do cubo, o delírio cosmopolita do ângulo

reto” (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, maio/jun., 1937, p. 170).

Em  Bolchevismo  Arquitetônico  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  4,  jul./ago.,

1938), também transcrito do Correio da Manhã, Júlio Dantas esclarece que o presente texto

possui  relação  com  o  artigo  supracitado,  no  entanto,  alerta  que  se  as  motivações  eram

estéticas no primeiro, no segundo elas são políticas. 

 Abertamente  anticomunista,  Dantas  despende muitas  linhas ao  listar  nomes  de

arquitetos bolchevistas,  o que imprime um certo tom de denúncia  ao artigo,  no entanto,

observa  a  situação  com uma leitura  muito  precisa  se  considerarmos  as  interpretações  já

consagradas do contexto político-cultural da época envolvendo a questão do totalitarismo56.

Estamos em presença, pois, de uma arquitetura de massas – a arquitetura do
proletariado – obedecendo não a tipos regionais, mas a um modelo internacional
uniforme.  Perante  ela,  o  habitante  é  o  simples  consumidor  de  um  produto
estandardizado,  ao  qual  se  não reconhecem nem exigências  particulares,  nem
gosto  pessoal,  nem  critério  estético  […]  Em  resumo:  internacionalismo,
desnacionalização,  despersonalização,  uniformização,  estandardização  sob
formas geométricas simples, negação e subversão sistemática do passado, - quer
dizer, a bolchevização integral da arquitetura, a sua desintegração do quadro das
artes, e a instituição da catástrofe universal (ARQUITETURA E URBANISMO, n.
4, jul./ago., 1938, p. 223).

Dantas finaliza o artigo com duas conclusões,  primeiro,  Le Corbusier não é o único

responsável pelo “comunismo arquitetônico” da época; segundo, não poupando nem mesmo

o “Reich”, Dantas observa que as nações mais inimigas do “marxismo-leninismo” são aquelas

em que mais  se  desenvolvem as  tendências  do  “bolchevismo intelectual  contemporâneo”

55 Como exemplos desse “arbitrário e contraditório”, ignorado por certa parte dos intelectuais da época como
elementos  indutores  de  um movimento  da  ética  para  a  estética,  pensamos  no  resultado  da  aplicação  dos
traçados reguladores de Le Corbusier, no quadrado perfeito e cuidadosamente vazado do bloco de estudantes
da Bauhaus, ou no equilíbrio dinâmico e desconcertante do Pavilhão de Barcelona.

56 No caso, destaca-se a análise de Arendt (2012) no que diz repeito à União Soviética sob Stálin.

 125



(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938, p. 224).

Para  finalizar  a  análise  do  panorama  mental  do  final  dos  anos  1930  segundo

Arquitetura e Urbanismo, cabe comentar o texto de autoria do norte-americano Nathaniel C.

Curtiss, professor da Universidade de Havana. Na conferência transcrita em quatro longas

páginas e intitulada Arquitetura Moderna (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./fev.,

1939), Nathaniel Curtiss oferece a visão mais completa do desenrolar da arquitetura na época

que pode ser encontrada na revista. 

Com  narrativa  historicizada,  Curtiss  sustenta  a  importância  do  papel  das  grandes

exposições  nos  rumos  da  arquitetura.  O  norte-americano  observou  que  a  exposição  de

Exposição de Artes Decorativas de 1925 em Paris “foi a primeira exposição que incluiu em

seu programa de arquitetura a exclusão de projetos baseados em motivos históricos ou em

técnicas  mortas”  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  1,  jan./fev.,  1939,  p.  395).

Imparcialmente  crítico  com  relação  à  situação  da  arquitetura  em seu  país  e  plenamente

alinhado  com aquilo  que  se  produzia  na  Europa,  Curtiss  afirma  categoricamente  que  os

Estados Unidos foi a única nação que não estava preparada para participar da exposição de

1925 por incapacidade de atender ao estipulado pelo programa, “não tínhamos artistas ou

projetistas com a originalidade requerida, porque todos estavam dedicados à reprodução de

estilos históricos” (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./fev., 1939, p. 395).

Em situação análoga ao desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil,  Curtiss

observa que o “Estilo Internacional” estava sendo melhor compreendido nos Estados Unidos

e que as “escolas de arquitetura mais conservadoras não conseguem deter a avalanche das

novas  ideias”  e  que  os  recém-formados  estavam  saindo  das  escolas  bem  preparados  e

ansiosos para aplicação pública das novas ideias (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./

fev., 1939, p. 395).

Ao ressaltar o papel de Frank L. Wright, “colocado pelas autoridades competentes na

primeira fila dos arquitetos de todos os tempos”, ainda mostra uma certa dúvida quanto ao

papel do mestre moderno, Curtiss considera que só o tempo confirmará a verdade ou o erro

desse julgamento e ainda que Wright “não foi tão bastante longe na eliminação do acessório e

a mim não interessa a sua linguagem ornamental” (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1,

jan./fev., 1939, p. 396). 

Ainda sobre o seu país na sua particular relação com o mundo, Curtiss conclui com

convicção:

“os europeus estão muito mais familiarizados com os nossos progressos do que
nós com os seus. Desde logo eles sabem o que se está fazendo em seu continente e
também  o  que  os  americanos  fazem  aqui  […]  conquanto  alguns  americanos
acompanhem  o  movimento  que  se  realiza  na  América,  poucos  conhecem  as
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realizações  europeias,  mesmo  muito  tempo  depois  de  feitas.  Daí  resulta  que
qualquer obra avançada ou pouco comum, de um americano torna-se conhecida
e  apreciada  na  Europa  muito  antes  de  tornar-se  famosa  em  seu  país
(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./fev., 1939, p. 396).

Ao comentar a visita de Le Corbusier à Nova York, Curtiss, sem se posicionar, acirra a

discussão ao citar um artigo publicado na Suíça e que trata do projeto do Clube Suíço57 para

estudantes  suíços  da  Universidade  de  Paris.  Tal  artigo  dá  mostras  do  quão  intensos  e

profundos eram os embates políticos na época e que a questão do “nacional” era tão forte e

disseminada que, com o perdão do trocadilho, acabava por tornar-se “universal”.

Desde que o marxismo começou a dividir os suíços e a causar inimizades, existe
uma minoria que se julga com o direito de cercear as tradições nacionais […]
Como é que esse tal  gênio, apesar de descreditado nos círculos de arquitetura
francesa,  foi  escolhido  para  essa  humilhação  ao  nosso  país?  Isso  é  sinal  de
cegueira mental de dois homens, que colocados em altos postos foram enganados
pelas maquinações de dois suíços e levados, assim, a erigir um templo de espírito
moscovita […] É um lugar de estilo internacional e coletivista. Ele quis aplicar o
seu método arquitetônico cento por cento, sem considerar que estava erigindo um
edifício oficial cujo êxito ou fracasso nos colocaria em evidência perante o mundo
inteiro.  Lancemos,  agora um olhar sobre  essa casa suíça.  Ela está construída
sobre  pilotis.  Vista  de  fora  parece  uma  fábrica,  um  sanatório,  ou  uma  casa
soviética. A fachada parece um tanque d’água  (ARQUITETURA E URBANISMO,
n. 1, jan./fev., 1939, p. 398)

N. Curtiss finaliza fazendo uma apologia de J. J. P. Oud e Mies van der Rohe, porém, se

detém muito mais no elogio do segundo, o qual considera um projetista original de móveis

metálicos que copiados à época em todo mundo por fabricantes que nem sequer sabem o seu

nome. A análise que o professor faz de Mies é muito próxima daquela que seria construída

nas décadas seguintes58 e se alinha com outros arquitetos e historiadores norte-americanos,

como Philip Johnson e Henry-Russel Hitchcock, cujo êxito inclui o cuidado que tiveram em

manter a atenção voltada para além daquilo  que estava acontecendo na América.  Curtiss

evoca a superioridade do mestre alemão, ao observar a excelência e a originalidade de suas

plantas, a beleza da escolha dos materiais e na alta qualidade do acabamento e da mão de

obra.

A  síntese  do  quadro  das  ideias  que  pode  ser  depreendida  da  análise  dos  artigos

publicados em  Arquitetura e  Urbanismo,  evidencia  que todo o debate  gira em torno das

reações ao impacto dos desdobramentos da arquitetura moderna. A partir dessa constatação,

podemos tratar da ordenação e análise dos principais argumentos de reação à arquitetura

57 Projetado por  Le  Corbusier  e  Pierre  Jeanneret,  o  edifício  foi  concluído  em 1933 ficou  conhecido  como
Pavilhão Suíço. 

58 Juan P. Bonta (1977), observa que o Pavilhão de Barcelona de Mies van der Rohe passou trinta anos na
obscuridade antes de ser “descoberto” e “canonizado” como um ícone do século XX.
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produzida no período. 

O primeiro argumento envolve a questão do nacionalismo. Estamos às portas de um

segundo conflito mundial, em um ambiente de desentendimento e proliferação de discursos

de ódio onde grupos se acusam mutuamente de ser a causa de todos os males do mundo.

Diante desse quadro, se evidencia uma agressiva oposição ao “bolchevismo” e a sua proposta

de igualitarismo, universalismo e apagamento das diferenças. Como a arquitetura moderna

europeia de vanguarda era tida por certa parte dos intelectuais como “coisa de comunistas”,

tais arquiteturas foram, de pronto, incorporadas ao rol dos inimigos a serem combatidos.

Ademais, a leitura do conjunto dos artigos publicados em Arquitetura e Urbanismo, elucida

que a questão da defesa da identidade nacional ameaçada pelo “bolchevismo arquitetônico”,

acrescenta uma dimensão internacional à questão,  pois, para além das demandas locais e

particulares  de  manutenção  ou  de  construção  de  um  ideário  de  arquitetura  nacional,  a

suposta ameaça socialista que nivelaria a tudo e a todos produziu, no final dos anos 1930,

reações que não reconheciam fronteiras.

Uma segunda linha de reação à vertente mais funcionalista da arquitetura moderna,

principalmente,  daquilo  que se  relaciona  ao discurso da  nova objetividade,  é  aquela  que

questiona o decoro, ou aquilo que Raul Lino chamou de “espírito da arquitetura”,  ou seja, a

adequação ou não do resultado formal da edificação,  seja em relação à sua destinação,  à

cultura  da  época,  ou  ao  seu  contexto  de  inserção.  Tal  ponto  passa  inevitavelmente  pela

questão da capacidade de comunicação da arquitetura, relação que estava sendo fortemente

questionada pela nova arquitetura, cuja proposta desmantelava toda a relação sígnica entre

edifício e função que havia sido historicamente construída e sustentada até então59. 

Um  ponto  em  que  todos  concordam:  a  arquitetura  moderna  envolve  de  modo

inexorável a questão dos novos materiais, técnicas e programas.

59 Charles Jencks cita a capela do IlT,  projetada por Mies van der Rohe,  como um exemplo clássico,  dos
excessos  de  abstracionismo da  arquitetura  moderna  que  resultaram em problemas  de  comunicação.  “Nem
mesmo um especialista habituado ao idioma miesiano conseguirá identificar o edifício religioso do IIT, o que
levou a que se acrescentasse a inscrição ‘Capela’ para que não houvesse dúvidas" (JENCKS, 1985, p. 95).
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4. MAIS ARQUITETURA, MENOS CONSTRUÇÃO, NENHUM MILAGRE

O contato com Arquitetura e Urbanismo revela uma questão difícil de ser contornada,

grande parte do espaço do periódico é ocupado por matérias contendo projetos e edifícios,

cuja  descrição,  geralmente  circunscrita  ao  caráter  técnico  do  objeto,  não  revela

posicionamentos críticos, o que atenta para o fato de que esses projetos e seus projetistas não

reverberam nas falas daqueles que se dispuseram a ocupar o espaço da revista para discutir a

arquitetura de seu tempo. Portanto, a construção desse capítulo se fez necessária para tratar

das partes da revista que se expressam basicamente através de imagens, fotos e desenhos.

Ilustrativa dessa justificativa é a produção largamente publicizada  do já  comentado

Robert  Prentice.  Apesar  das  nove  obras  publicadas  em  Arquitetura  e  Urbanismo e  dois

destaques  de capa,  não há uma linha  sequer  escrita  sobre  o  arquiteto  escocês,  a  mesma

quantidade de projetos e a mesma ausência de informações se repetem no caso do paulista

Mário Penteado. 

Definitivamente não se trata de uma sugestão de novos candidatos para o rol de heróis

da arquitetura  moderna  brasileira60.  A  pretensão  deste  capítulo  é  evidenciar  arquitetos  e

arquiteturas pouco conhecidas e estudadas e que podem ser consideradas importantes para

história da arquitetura brasileira como um todo e diante de um contexto pré-determinado. 

Partindo  de  uma  perspectiva  mais  abrangente,  a  interpretação  do  panorama  da

produção arquitetônica e urbanística oferecida pela revista que mais salta aos olhos, é aquela

que enquadra o processo de substituição da feição colonial/imperial do Rio de Janeiro, pelo

aspecto de metrópole moderna do século 20.

Quanto  ao  uso  do  conceito  de  metrópole  ou  de  metropolização,  com  os  quais  se

pretende nortear a análise do presente capítulo, são necessários alguns esclarecimentos. 

O primeiro relaciona o fenômeno da metropolização, do tornar-se metrópole, através

do viés simbólico. Com isso, afirma-se que é na euforia do entreguerras que a imagem de

cidade moderna passa a ser fortemente marcada pelo gigantismo e pela monumentalidade

representada  pela  figura do  arranha-céu e  pelas  grandes  obras  de  infraestrutura  urbana,

como imagens que circulam em escala global através dos cada vez mais popularizados meios

de comunicação de massa e pela indústria do entretenimento.

60 No geral, as referências consultadas para a elaboração desta pesquisa revelam duas tendências, por um lado
percebe-se, em maior ou menor grau, um discurso de inclusão de novos membros ao “grupo dos modernos”. Por
outro lado,  observa-se uma postura de busca por uma certa neutralidade, quando as pesquisas se limitam a
estudar o caso de modo mais diacrônico. Com relação ao segundo grupo, no qual esta pesquisa se pretende
inserida, podemos citar como os trabalhos mais influentes a tese de Joana Mello de Carvalho e Silva (2012)
sobre Jacques Pilon e a dissertação de Francine Trevisan Mancini (2014) que trata de Henri Sajous.
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Uma outra  questão  se  relaciona  ao  sentido  mais  técnico  do  termo metropolização.

Sujeito a ressignificações por se referir às cidades como objetos em transformação, o conceito

de metropolização tem sido debatido por geógrafos e urbanistas, resultando em uma série de

definições sem que qualquer uma delas se sobressaia. Entre essas conceituações, aquela que

melhor  se  enquadra  nesta  pesquisa,  na  função  de  suporte  argumentativo,  foi  aquela

desenvolvida por Regina Meyer e colaboradores:

“Historicamente,  a  metrópole  moderna  esteve  profundamente  associada  a
processos  de  industrialização  e  urbanização  aceleradas.  O  espaço  físico
resultante desses dois processos identificou-se, por sua vez, com pelo menos três
características  básicas:  congrega  enormes  populações;  é  multifuncional;  e,
possui  relações  econômicas  diferenciadas  tanto  no  âmbito  nacional  como  no
internacional.  Nesse  sentido,  a  metropolização  é  descrita  como  o
aprofundamento  contínuo dessas  características  essenciais”  (MEYER,  2004,  p.
20).

Não  menos  labiríntico  em  termos  semânticos,  o  conceito  de  modernização  aqui

empregado, se refere estritamente ao contexto histórico do Brasil nos anos 1930, tendo como

pano  de  fundo  a  análise  de  Boris  Fausto  (1995)  sobre  o  quadro  de  modernização

conservadora  implementado  pelo  estado  getulista  entre  1930  e  1945.  A  síntese  desse

panorama trazido por Fausto que norteia este estudo, pode ser definida basicamente como

uma transição do Brasil agrário e rural para o Brasil urbano e industrial, por meio da adoção

de uma política econômica de cunho nacionalista e estatizante.

Dados os esclarecimentos,  a análise  segue o seu rumo partindo do menos óbvio,  as

representações  das  transformações  da  paisagem  urbana  do  Rio  de  Janeiro  através  dos

desenhos publicados pelo arquiteto e artista plástico húngaro Geza Heller61. 

Atuando em um contexto ainda nebuloso do ponto de vista historiográfico, os textos

consultados e os registros deixados sobre a autoria de projetos como a Estacão Central do

Brasil62, Elevador Lacerda, entre outros edifícios importantes, indicam que Geza Heller fez

parte de um grupo de arquitetos estrangeiros imigrados que atuaram juntos em diferentes

tempos  e  ocasiões  no  Rio  de  Janeiro  em  meados  dos  anos  1930.  Como  tema  a  ser

desenvolvido futuramente e que não cabe no escopo do presente trabalho,  fontes como a

própria  revista  Arquitetura  e  Urbanismo,  livros  publicados  (CABRAL,  2018),  além  de

biografias ainda incipientes, indicam que os arquitetos Anton Floderer (austríaco), Adalberto

61 Geza Heller (1902, Hungria – 1992, Passa Quatro (MG), se estabeleceu no Rio de Janeiro em 1933, atuou
como pintor, artista gráfico, gravador, desenhista e arquiteto  ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural (2019).

62 Segundo depoimentos levantados por Evelyn Lima (1990), o projeto original da Estação Central do Brasil,
hoje Edifício D. Pedro II, teve em uma primeira fase o risco de Roberto Magno de Carvalho. O projeto definitivo
recebeu alterações promovidas por Adalberto Szilard e a Geza Heller, a quem a autora atribui a maior parte do
trabalho, quando estes atuavam no escritório de Robert Prentice.
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Szilard (húngaro), Geza Heller (húngaro), Roberto Magno de Carvalho (brasileiro) e Robert

Prentice (escocês) tenham eventualmente atuado juntos.

Para  além da  inegável  qualidade  técnica  e  expressiva dos  desenhos  de Geza  Heller

publicados em  Arquitetura e Urbanismo,  cabe valorizar a capacidade desses registros em

oferecer leituras da cultura arquitetônica naquele momento. Os croquis de Heller revelam o

quanto  ele,  enquanto  parte  de  uma  congregação  de  arquitetos,  estava  interessado  e

impressionado pelas intensas transformações que envolvem o processo de modernização do

Brasil nos anos 1930, cujo resultado, que se escancarava na paisagem urbana da então capital

federal,  era  fruto  de  aterros,  demolições  e  desmontes  hercúleos,  cujo  objetivo  era  uma

substituição paulatina, que se estendeu ao longo de todo o século 20, de um tecido urbano

aportuguesado, quando não afrancesado, por outro mais condizente com a época e que se

desenvolvia cada vez mais em altura. 

Alguns temas de interesse podem ser depreendidos dos desenhos de Geza Heller.  A

oposição  entre  natureza,  pujante  no  caso  do  Rio  de  Janeiro,  e  a  capacidade  humana  de

transformar o meio natural é representada pelas grandes gruas e pela estrutura ainda exposta

dos arranha-céus que parecem brotar do solo revolvido e finalmente nivelado pelas grandes

escavadeiras.  É o matagal e a morraria implacável do Rio de Janeiro sendo vencidos pelo

concreto, aço e vidro.

Uma outra leitura possível, é aquela que contrapõe o antigo e o novo, é o edifício do

MEC em construção sendo observado a partir da fachada lateral da Igreja de Santa Luzia. Os

registros não deixam dúvidas sobre o interesse de Heller por aquele edifício que seria aceito

como o protótipo da arquitetura moderna brasileira dos anos seguintes. 

Por  fim,  cabe  observar  que  as  miradas  de  Heller  se  dirigem  constantemente  para

edifícios cuja autoria fora atribuída a Prentice. O artista húngaro-brasileiro destacou em suas

paisagens o edifício da Standard Oil (hoje Ibmec), o conjunto comercial Castelo, Nilomex e

Raldia, construído na esplanada criada a partir do desmonte do Morro do Castelo e o Cine

Metro Passeio, contíguo ao icônico Edifício Mesbla. Tal destaque denota o apreço de Heller

por essas arquiteturas, no entanto, há de se convir, independentemente da sua participação

ou não nos referidos projetos, que essa arquitetura privada, comercialmente condicionada e

produzida por profissionais liberais brasileiros e estrangeiros era de fato aquilo que havia de

mais avançado na capital do país.
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Figura 68
Arq. Geza Heller
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, jul./ago., 1937

Figura 69
Arq. Geza Heller
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, jul./ago., 1937
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Figura 71
Arq. Geza Heller
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, jul./ago., 1937

Figura 70
Arq. Geza Heller
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1938
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Figura 73
Arq. Geza Heller
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1939

Figura 72
Arq. Geza Heller
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, jul./ago., 1937
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Figura 75
Arq. Geza Heller
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1939

Figura 74
Arq. Geza Heller
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1938
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Figura 76
Arq. Geza Heller
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1938



Largamente publicizados em Arquitetura e Urbanismo, os edifícios e salas de cinema,

na falta de um termo mais adequado como o “movie theater” usado pelos norte-americanos,

representam muito bem o panorama cultural e urbanístico da primeira metade do século 20,

principalmente se forem pensados como definidores do uso do espaço público como lugares

de  sociabilidade,  constituindo  verdadeiras  ilhas  de  entretenimento  nas  emergentes

metrópoles brasileiras.  Ao escrever sobre a arquitetura de cinemas em São Paulo,  Renato

Anelli observa:

Portador  de  imagens  da  vida  nas  grandes  metrópoles  norte-americanas  e
europeias, o cinema serve de referência de urbanidade para grandes contingentes
de espectadores. Por ser uma linguagem essencialmente moderna, contribui para
construir  uma  nova  relação  entre  seu  público  e  o  cotidiano  da  vida  urbana,
tematizando a velocidade e fragmentação da vida moderna, interferindo em seus
hábitos culturais e sociais. (ANELLI, 1992, p. 263).

Apesar da revista órgão do IAB ter publicado o  Cine Ipanema (1936),  o Cine Roxy

(1939) e o Cine Metro Tijuca (1942), estas edificações se enquadram melhor em um contexto

de bairro. Já no caso do Cine Metro do Rio de Janeiro (ARQUITETURA E URBANISMO, n.

4,  nov./dez.,  1936),  construído em 1936,  conhecido  como  Cine Metro Passeio,  a  escala  é

decididamente metropolitana63. Projeto de Robert Prentice, esse híbrido de cinema e edifício

de escritórios,  hoje reconhecível  apenas através de sua volumetria,  chama a atenção pelo

gigantismo da sala de exibição e pelo acabamento luxuoso dos interiores,  o que mostra a

relevância  alcançada  por  esse  tipo  de  entretenimento  na  época.  A  importância  da

ornamentação  se  faz  notar  consumida  como  signo  de  distinção  social  e  manutenção  do

decoro  no  interior  da  cultura  dos  anos  1930.  Entretanto,  essas  características  de

permanências  da  tradição,  receberam  um  tratamento  modernizado  nas  fachadas,  ao

incorporar a tendência de simplificação geométrica das vanguardas europeias, através da via

art déco, uma das alternativas mais utilizadas na época para ser e expressar o desejo de ser

moderno. 

63 Segundo o Censo do IBGE de 1940, a população presente na cidade do Rio de Janeiro era de 1.764.141
pessoas (IBGE, 2018). Ademais, para Denise Mendonça uma “arquitetura metropolitana” não é aquela que se dá
no espaço físico da metrópole e sim “é aquela que possui no interior de sua forma a representação de um
determinado espírito metropolitano” (MENDONÇA, 1999, p.2-3).
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Figura 77
Cine Metro Passeio
Arq. Robert Prentice
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, nov./dez., 1936
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Figura 79
Cine Metro Passeio
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, nov./dez., 1936

Figura 78
Cine Metro Passeio
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4,
nov./dez., 1936
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Figura 81
Cine Metro Passeio
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, nov./dez., 1936

Figura 80
Cine Metro Passeio
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, nov./dez., 1936
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Figura 82
Edifício onde funcionava Cine Metro Passeio em 2018
Fonte: foto do autor



Projeto do mesmo arquiteto, também para a MGM, o  Cinema Metro de São Paulo64

(ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1938)  foi inaugurado em 1938, naquela

que  já  podia  ser  considerada  a  segunda  metrópole  brasileira  a  contabilizar  mais  de  um

milhão de habitantes65. O prédio ainda existente, hoje sede de uma igreja, recebeu o mesmo

padrão de acabamento luxuoso da versão carioca, porém, a escala é menor. Quanto a esse

aspecto, cabe observar que o Cine Metro Rio foi concebido como um edifício de múltiplo uso

de fato, enquanto que o Cine Metro São Paulo trata-se de um edifício-cinema cuja fachada

simula um prédio comercial ou residencial de uma grande cidade. 

No  edifício  carioca  o  programa  do  cinema  se  desenvolve  integralmente  no

embasamento, para a partir dessa base receber mais cinco andares destinados a escritórios.

Já no caso paulistano,  todo o corpo do edifício atende à função de cinema e apesar de a

fachada denotar outros usos, sua real utilidade é abrigar a cabine de projeção e as demais

salas  técnicas  e  operacionais.  Tal  leitura  elucida  que  no  processo  de

metropolização/modernização, para além do predomínio da esfera material na produção do

espaço, a instância simbólica entra como elemento definidor indispensável do processo.

É  interessante  ressaltar  como característica  marcante  de  ambos  os  edifícios,  que  a

parafernália de comunicação visual que conforma através da luz artificial, da tipografia e da

forma a paisagem urbana das cinelândias brasileiras, ganha força simbólica ao se tornar um

quase ícone  de metrópole  da primeira  metade  do século  20.  Nesse  caso,  o  fenômeno se

intensifica  ao  afirmar  o  padrão  de  design  aplicado  em  escala  global  pela  marca  Metro

Goldwyn Mayer, que não por acaso, ostenta o prefixo “metro” em letras garrafais que pode

ser lido a grandes distâncias

64 A recém-lançada revista Acrópole também publicou no seu primeiro número uma matéria sobre o edifício, o
curioso é que na revista paulista não é citada a autoria da obra apenas a construtora (ACRÓPOLE, n. 1, mai.,
1938, p. 44).

65 Segundo o Censo do IBGE de 1940, a população presente na cidade de São Paulo era de 1.326.261 pessoas
(IBGE, 2018).
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Figura 83
Cine Metro São Paulo
Arq. Robert Prentice
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1938
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Figura 84
Cine Metro São Paulo
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1938

Figura 85
Cine Metro São Paulo
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1938
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Figura 87
Cine Roxy Copacabana
Arq. Rafael Galvão
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./fev., 1939

Figura 86
Edifício onde funcionava o Cine Metro São Paulo em 2018
Fonte: foto do autor
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Figura 88
Cine Ipanema
Arq. Rafael Galvão
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936



Se a intensificação do processo de metropolização  e modernização  trouxeram como

consequência inevitável  a verticalização do espaço construído nas duas principais capitais

brasileiras na época, cabe abordar como representante daquele que talvez seja o programa

moderno  per  se,  a  publicação  dos  edifícios  comerciais  conjugados  Castello,  Nilomex  e

Raldia, também projeto de Prentice, construídos em 1937 no centro do Rio de Janeiro. 

Sem recuos, com pátio interno, que no projeto original incluía a circulação pública de

pedestres, o conjunto serpenteia três faces de uma quadra, no térreo há uma grande galeria

abrigando  o  comércio,  o  que  resulta  na  interessante  relação  de  compartilhamento  entre

espaço público-privado e na demarcação monumental da base do edifício. 

O  corpo  do  prédio  comporta  as  salas  comerciais,  algumas  delas  ocupadas  pelos

escritórios de arquitetos proeminentes na época, como Angelo Murgel, Atílio Correa Lima e o

próprio Prentice. No coroamento há uma platibanda com os ornamentos déco, de influência

mesoamericana, padronizados e aplicados quase que em escala industrial em praticamente

todos os edifícios projetados por Prentice e sua equipe. Desfigurado no seu projeto original

ao sofrer uma adição de andares e pela construção dos volumes escalonados na cobertura, foi

quase demolido nos anos 1990. Em 2008 o conjunto passou por um retrofit onde teve o seu

interior remodelado e ocupado pela Petrobrás, mantendo inalteradas as fachadas tombadas

pelo patrimônio histórico (ROITER, 2008).

Essa proposta de edifícios conjugados com distinção administrativa,  mas que fazem

parte de uma grande massa arquitetônica, poderia ser pensada como precursora de grandes

edifícios ícones da arquitetura moderna como o Conjunto Nacional em São Paulo.
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Figura 89
Edifícios conjugados Castello, Nilomex e Raldia
Arq. Robert Prentice
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1937
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Figura 91
Edifícios conjugados Castello, Nilomex e Raldia
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1937

Figura 90
Edifícios conjugados Castello, Nilomex e Raldia
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1937
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Figura 93
Edifícios conjugados Castello, Nilomex e Raldia
Fonte: foto do autor.

Figura 92
Edifícios conjugados Castello, Nilomex e Raldia
Fonte: foto do autor.
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Figura 94
Edifício Assicurazione Generali 
Arq. Angelo Bruhns
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1938
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Figura 95
Edifício Sulacap Rio de Janeiro
Arq. Robert Prentice
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1937
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Figura 96
Palácio do comércio
Arq. Henri Sajous
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1940



Segawa  (1999),  observa  que  nos  anos  1930-40  o  arranha-céu  era  tido  como  um

investimento  de  risco  do  ponto  de  vista  da  viabilidade  técnica  e  econômica  mesmo  nos

Estados Unidos e que seu uso para a habitação no Brasil  enfrentava a resistência de uma

sociedade que considerava esse um modo de vida promíscuo.

 Diante desse quadro, o Edifício Pimentel Duarte (ARQUITETURA E URBANISMO, n.

3,  set./out.,  1936),  projeto  de  Paulo  Pires  e  Paulo  Santos,  construído  em  1936  (hoje

demolido), impressiona pela proposta de edifício residencial verticalizado construído na orla

carioca  ainda  dominada  por  edificações  baixas.  Efeito  de  contraste  similar  pode  ser

imaginado no caso dos edifícios residenciais Columbus e Guarani, projetados por Rino Levi e

construídos em São Paulo no início dos anos 1930.

Com dez andares, solto no lote, o edifício foi projetado com terraço na laje de cobertura,

play-ground66,  garagem,  “um amplo vestíbulo,  a cuja  entrada uma grande ‘marquise’  em

cimento armado abriga os automóveis em dias de chuva” (ARQUITETURA E URBANISMO,

n.  3,  set./out.,  1936,  p.  132),  além  de  uma  “aparelhagem  de  refrigeração  central,  com

unidades refrigerantes (geladeiras) em cada apartamento” (ARQUITETURA E URBANISMO,

n. 3, set./out., 1936, p. 137). 

Apesar  de  demonstrar  estar  atualizado  e  reconhecer  a  qualidade  das  soluções  de

projeto, o editorial não hesita em demonstrar certo desapreço pelo arranha-céu residencial,

mesmo considerando que um dos autores, Paulo Pires, fazia parte do conselho técnico da

revista:

Construído em centro de terreno, sem aquelas paredes nuas de uso tão frequente,
apesar de seu aspecto desagradável, esse imóvel se impõe pelo equilíbrio de suas
massas, que, externamente, talvez seja a sua maior qualidade [...] Sua planta foi
resolvida sem áreas internas, desse modo, a ventilação e a iluminação de todos os
compartimentos se torna perfeita. Essa disposição, evidentemente ideal, tem sido
pouco procurada; entretanto, só se deve recorrer a áreas internas fechadas na
impossibilidade de evitá-las por completo. Esta tese acaba de ser brilhantemente
sustentada  em  um  artigo  publicado  o  ano  passado  na  revista  mundial
L'ARCHITECTURE  D'AUJOURD'HUI  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  3,
set./out., 1936, p. 132).

Alinhado com a análise de Segawa, que vê no Edifício Columbus um projeto com planta

e infraestrutura bem resolvidas, diante de uma realidade em que os primeiros arranha-céus

tinham “péssima resolução de planta” (SEGAWA, 1999, p. 65), a distribuição dos ambientes

nas plantas, a redução funcionalista do núcleo de serviços e a racionalização das circulações

no projeto de Pires  e  Santos,  mostram um protótipo do que viria a ser a banalização do

edifício residencial verticalizado nas cidades brasileiras na segunda metade do século 20.

66 Termo conforme utilizado na época pela revista.
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Figura 98
Edifício Pimentel Duarte
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936

Figura 97
Edifício Pimentel Duarte
Arq. Paulo Pires e Paulo Santos
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936
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Figura 100
Edifício Pimentel Duarte
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936

Figura 99
Edifício Pimentel Duarte
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936
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Figura 101
Edifício Pimentel Duarte
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, set./out., 1936



O  Edifício  Raposo  Lopes  (ARQUITETURA  E  URBANISMO,  n.  4,  jul./ago.,  1938),

publicado em 1938, projeto de Ademar Marinho, ocupa um terreno na crista do morro em

Santa Tereza no Rio de Janeiro.  Ainda existente e tão disruptivo quanto o  Ed.  Pimentel

Duarte  em termos de infraestrutura,  equipamentos e planta, o edifício se diferencia deste

último pela proposta isenta de ornamentos e pelos grandes balcões que se fazem de varanda

para os dormitórios. 

Com relação ao estudo da evolução do projeto e do uso do espaço residencial, é curioso

notar que é quase regra ver nos projetos residenciais publicados pela revista o espaço da

varanda  vinculado  ao  dormitório.  Tal  observação  atenta  para  como  essa  relação  foi  se

alterando ao longo do tempo, quando o ambiente a ser estendido pela varanda passa a ser a

sala de estar, o que incluí as casas modernistas com as áreas de estar intimistas e voltadas

para pátios e jardins. Já no caso da habitação em altura, essa tendência de integrar o exterior

ao interior  e  de valorizar  o espaço de transição entre o público e o privado atinge o seu

extremo naquilo  que o  mercado imobiliário  atual  chamou de varanda gourmet.  Talvez  o

único  caso  encontrado  na  revista,  entre  residências  de  dois  pavimentos  e  edifícios

residenciais  em  altura,  onde  a  varanda  é  conjugada  com  a  sala  de  estar  ao  invés  do

dormitório é o Ed. Pimentel Duarte comentado anteriormente. No caso do Ed. Raposo Lopes

o espaço estendido pela generosa varanda segue o costume da época, porém, há uma porta

conectando timidamente a sala à varanda.

Uma outra característica que torna o  Raposão –  como é conhecido popularmente –

incomum  é  a  presença  de  uma  grande  piscina  voltada  para  prática  esportiva  –  com

trampolim e raias – que se projeta sobre a encosta do morro apoiada em uma grelha de

concreto.  Construída  posteriormente,  não  se  sabe  quando,  fotos  antigas  e  relatos  de

moradores encontrados na internet, sugerem que a piscina e o salão de baile construído sob a

mesma não foram construídos muito tempo após a inauguração do edifício em 193867. 

A esse respeito, seria interessante ressaltar a influência do culto da prática esportiva

como elemento constituinte da cultura dos anos 1930, onde a disputa pela  superioridade

nacional e racial  do entreguerras se dava,  entre outros meios,  através da retórica política

focada  na  exibição  dos  limites  da  capacidade  do  corpo  humano  visualizada  através  das

competições esportivas (SALUN, 2012).

O modo de vida comunitário proposto pelos dois edifícios residenciais analisados vai na

contramão do conservadorismo então existente e abre caminho para a inserção de novas

67 Não há imagens da piscina publicadas em Arquitetura e Urbanismo, porém, existem registros e depoimentos
na internet que ressaltam o impacto do edifício e de seus equipamentos na vizinhança. Segundo relato informal
da associação de moradores, Getúlio Vargas esteve presente na inauguração do edifício. Cf. PERMANÊNCIAS
E DESTRUIÇÕES. Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCoJypjK4uYEyhzUwgIf8Uhg. Acesso em:
25  out.  2018  e  AMAST  Associação  de  Moradores  e  Amigos  de  Santa  Teresa.  Disponível  em:
https://www.facebook.com/amast.santateresa/?tn-str=k*F. Acesso em: 25 out. 2018.
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formas de viver nas grandes cidades, todavia, alguns pontos merecem ser discutidos. 

Primeiro, a análise do contexto indica que em nenhum dos casos a verticalização da

moradia foi condicionada pela pressão da elevação do preço da terra,  como, por exemplo

ocorria nas grandes metrópoles da época, ou mesmo, nas regiões mais centrais do Rio de

Janeiro. Do ponto de vista econômico, o que parece estar envolvido no caso desses edifícios é

o ganho da “multiplicação do solo” proporcionado pela invenção moderna do arranha-céu,

talvez  alguma  tentativa  de  especulação  imobiliária,  principalmente  no  caso  do  edifício

voltado  para  enseada  do  Botafogo  (Pimentel  Duarte),  além  da  exploração  das  visuais

paisagísticas que poderiam ser obtidas da paisagem do Rio de Janeiro a partir das janelas dos

apartamentos (Raposo Lopes). Do ponto de vista simbólico, nota-se que em ambos os casos

os  edifícios  ostentam o nome dos  empreendedores/proprietários,  o  que denota  o  quanto

essas  personalidades  faziam  questão  de  ter  os  seus  nomes  associados  ao  símbolo  de

modernidade encarnado por esse tipo de empreendimento à época. 

Por último, apesar do preconceito motivado pelo modo de vida promíscuo em relação

ao costume da época, além do aspecto “bolchevista”,  que segundo a mentalidade corrente

podia  ser  atribuído  às  moradias  não  unifamiliares,  cabe  ressaltar,  que  apesar  desses

empreendimentos  serem  fruto  legítimo  de  uma  modernidade  plena,  ambos  estão  em

desacordo com certas vertentes da arquitetura moderna cujo interesse social estava voltado

para a verticalização da moradia, como uma forma de democratizar e requalificar a questão

da habitação. A análise de ambos os casos, o que se estende ao padrão geral da publicação,

evidencia  uma flexibilização  do  modo  de  vida  burgues,  para  usar  um termo adequado  à

época.  Trata-se na verdade de um grupo reduzido de pessoas com um nível sociocultural

muito acima da média que se dispõe a gastar altas quantias de dinheiro, para experimentar

um modo de vida mais moderno, em um edifício cujo padrão de certa forma luxuoso, está

muito  além  dos  conjuntos  habitacionais  padrão  existenzminimum dos  siedlungen e  dos

contemporâneos  IAPs  que  então  estavam  sendo  produzidos  e  destinados  para  um

proletariado, diga-se de passagem, não tão proletarizado como se faria supor (BONDUKI,

2004).
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Figura 102
Edifício Raposo Lopes
Arq. Adhemar Marinho
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938
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Figura 103
Edifício Raposo Lopes
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938

Figura 104
Edifício Raposo Lopes
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, jul./ago., 1938
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Figura 106
Edifício Raposo Lopes
Fonte: Google Earth 

Figura 105
Edifício Raposo Lopes
Fonte: Google Earth 
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Figura 107
Edifício São Sebastião 
Arq. F. F. Saldanha
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./fev., 1938
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Figura 108
Edifício Juparanan
Arq. Roberto Magno de Carvalho
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, mai./jun., 1939
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Figura 109
Prédio de apartamentos
Arq. Stelio Alves de Souza
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 1, jan./fev., 1940
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Figura 110
Edifício Duplex 
Arq. Marcelo e Milton Roberto
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 4, set./out., 1939



De um ponto de vista global,  a  análise  da revista revela um ambiente bacharelesco

voltado  para  a  produção  do  profissional  liberal,  de  preferência  sócio  do  IAB,  focado  no

mercado  privado,  que  vincula  fortemente  a  obra  ao  autor.  O  lugar-comum  dos  artigos

alardeia, de maneira elitista para os olhos de hoje, o arquiteto como o profissional focado no

projeto  como  atividade  superior  por  ser  considerada  exclusivamente  intelectual,  que  na

defesa da profissão recém-regulamentada, insiste em fazer um contraponto ostensivo e de

certa  forma  ressentido  entre  o  trabalho  intelectual  do  arquiteto  formado  e  a  atividade

parcialmente  “contaminada”  pelo  trabalho  manual  dos  práticos  e  construtores  não

diplomados,  que também se diziam arquitetos e dominavam o mercado da construção na

época. 

Ainda no que diz  respeito  aos  embates e  ao intenso processo de transformação  no

campo de atuação profissional, a tese oficial do comitê brasileiro apresentada durante o V

Congresso  Pan-americano  de  Arquitetos  publicada  por  Angelo  Murgel68,  é  elucidativa  e

destaca-se pela capacidade de síntese da situação profissional do arquiteto à época,

A verdadeira função do arquiteto é criar. Criar utilidade e beleza. Todas as suas
obras  são  concebidas  para  satisfazer  inúmeras  necessidades  do  homem,  a
satisfazê-las cada vez melhor, física, moral, social e espiritualmente. Seu caráter
artístico não significa o enfeite e o adorno supérfluos, mas a pureza de expressão
e de concepção que atingiu pela harmonia de fatores técnicos, sociais, estéticos e
econômicos  […]  Que  a  profissão  de  arquiteto  não  constitua  um derivativo  de
outras  profissões  nem  o  seu  exercício  se  processe  ligado  a  outros  interesses
meramente  comerciais  ou  industriais  que  lhe  são  absolutamente  estranhos  e
prejudiciais (ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1940, p. 100)

Apesar da tendência de manter o foco na arquitetura como belas artes sem dispensar a

contribuição da cultura técnica centrada na figura do engenheiro, como não poderia deixar de

ser em um ambiente impregnado pelo positivismo69, Arquitetura e Urbanismo faz jus ao seu

nome ao  considerar,  mesmo que  de  maneira  secundária,  o  urbanismo entendido  no  seu

sentido de obra voltada para a coletividade. Pode-se considerar seguramente que o periódico

não deu as costas para as obras públicas da época, porém, na maioria das análises, a revista

não  se  posicionou  acerca  do  valor  de  interesse  social  contido  na  divulgação  desses

empreendimentos,  o que mostra um certo descompasso em relação  àquela  que estava se

tornando uma das linhas mestras da arquitetura moderna de então. Ademais, o interesse com

relação ao bem público é predominante no sentido de se valorizar as obras de infraestrutura

de transportes e os grandes edifícios que simbolizam alguma forma de poder expresso com

68 Angelo  Alberto  Murgel  (1907-1978)  se  formou  arquiteto  pela  ENBA  em  1931,  foi  o  autor  de  edifícios
importantes  em Belo  Horizonte  nos  anos  1930,  foi  servidor  no  Ministério  da  Agricultura  onde  desenvolveu
diversos projetos para os primeiros parques nacionais do Brasil, mais tarde se tornou professor na ENBA. Murgel
publicou artigos e projetos em Arquitetura e Urbanismo.

69 Referindo-se a Cipriano Lemos.
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um certo caráter de monumentalidade. Como reflexo dos embates e da mentalidade da época

acerca do papel do estado ou da iniciativa privada no oferecimento de educação básica para

os  brasileiros,  é  intrigante  que  diante  do  tão  lamentado  “meio  indígena”,  incapaz  de

compreender a importância da arquitetura e o papel dos arquitetos há somente um edifício

escolar construído publicado ao longo dos seis anos de existência da revista70.

70 Arquitetura e Urbanismo publicou alguns projetos de edifícios escolares feitos por alunos da ENBA, o que
mostra um ambiente acadêmico mais progressista.
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Figura 111
Prova de grau máximo da ENBA: uma escola primária
Aluno: Oscar Leite de Almeida
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 2, mar./abr., 1937
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Figura 112
Escola Americana
Arq. Giulio Cellini
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 3, jul./ago., 1940



Arquitetura e Urbanismo publicou alguns projetos e obras públicas de vulto, como o

concurso  para  o  Aeroporto  Santos  Dumont  (1937),  cujas  propostas  mostram  uma

modernidade  que  extrapola  o  grupo  ligado  a  Lúcio  Costa;  a  Estação  de  Hidroaviões  do

mesmo aeroporto (1938); a Ponte Brasil ligando o Rio de Janeiro a Niterói (1939); o projeto

do edifício do Ministério da Educação e Saúde (1939); o Hospital das Clínicas em São Paulo

(1939),  entre  outras.  No  entanto,  como  era  de  se  esperar  considerando  a  cultura

arquitetônica da época, o viés analítico das matérias tende mais para a questão da obra como

objeto arquitetônico e técnico do que para sua relação com a cidade ou mesmo como objeto

histórico.

Ao buscar  outros  projetos  que seguem essa linha  de projetos públicos  inseridos  no

quadro de modernização e desenvolvimentismo varguista, considerou-se importante explorar

o caso da Estação de Hidroaviões de Salvador. Iniciativa do Departamento de Aeronáutica

Civil  do  Estado  Novo,  o  equipamento  de  infraestrutura  aeroportuária  foi  projetado  por

Ricardo Antunes, segundo e último diretor de Arquitetura e Urbanismo. 

O edifício ainda existente,  muito degradado e com uso distinto mostra uma adesão

formal e espacial quase que irrestrita ao modelo das vanguardas aplicado a um programa

plenamente moderno. É interessante ressaltar que o uso de hidroaviões, entre outros veículos

como os Zeppelins alemães, na aviação civil e comercial de larga escala é uma característica

muito peculiar dos anos 1930. Cláudio Pereira (2003) observa que as primeiras rotas aéreas

internacionais eram operadas por hidroaviões e que o Departamento de Aviação, acreditando

ser  essa  a  tendência,  investiu  primeiro  nos  concursos  e  na  construção  de  estações  para

hidroaviões, tendência que não se confirmou, pois, após a segunda guerra o modelo que se

firmou foi  o  dos  aeroportos,  ficando as  hidrobases  abandonadas  ou  sendo utilizadas  por

pequenos aviões particulares.

No que concerne à arquitetura, nota-se que a inserção desajeitada da torre atarracada

com mastro e relógio de influência déco, diante da predominância das linhas horizontais do

restante do edifício e do meio circundante, além de uma aparente tentativa malsucedida de se

criar um ponto focal na paisagem urbana, sugere uma concessão conservadora do arquiteto a

um  público  abastado  e  composto  por  autoridades  que  provavelmente  não  se  sentiriam

representadas  diante  da  nudez  democratizante  e  do  internacionalismo  “socialista”  do

restante do edifício.

 O  hidroporto  de  Salvador,  assim  como  outros  tantos  projetos  publicados  em

Arquitetura  e  Urbanismo,  além  de  elucidar  o  intenso  processo  de  ampliação  do  campo

profissional nos anos 1930, demonstra o quanto que os arquitetos da época estavam sendo

cada vez mais postos à prova diante de programas cada vez mais diversos e desafiadores.
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Figura 113
Estação de Hidroaviões de Salvador 
Arq. Ricardo Antunes
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1939.
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Figura 114
Estação de Hidroaviões de Salvador 
Arq. Ricardo Antunes
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1939.
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Figura 116
Estação de Hidroaviões de Salvador 
Arq. Ricardo Antunes
Fonte: Google Earth

Figura 115
Estação de Hidroaviões de Salvador 
Arq. Ricardo Antunes
Fonte: ARQUITETURA E URBANISMO, n. 5, set./out., 1939.



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o momento tentou-se evitar lidar com o argumentativo título do trabalho, admito

que existe uma tentação em deixá-lo subentendido mantendo um certo tom enigmático, mas

como essa não é uma obra de ficção e sim um trabalho acadêmico que não se destina somente

aos iniciados, talvez esta seja a melhor hora para abordá-lo, mesmo a contragosto. 

Se considerarmos que no título e no conteúdo do artigo71 publicado por Lúcio Costa em

1951, está a gênese do raciocínio estruturante que guiaria os rumos do pensar a história da

arquitetura brasileira tornada “moderna” a partir de um mito de fundação, e se este estudo

partiu de um pressuposto, mais que sedimentado, de que essa estrutura de pensamento levou

a um certo desinteresse sobre certos recantos da história da arquitetura brasileira,  então,

conclui-se  que,  se  a  proposta  inicial  desta  pesquisa  era  dar  prosseguimento  à  tarefa  de

preencher lacunas historiográficas, ao mostrar parte da arquitetura construída e pensada nos

anos 1930 no Brasil, sob o filtro de especialistas que se propuseram a registrar a situação do

seu tempo nas páginas de um periódico,  ao chegar  ao fim deste longo e árduo processo,

considero que o objetivo original fora plenamente atingido.

71 O artigo foi encomendado a Lúcio Costa pelo jornal Correio da Manhã (Rio de Janeiro) e publicado em 1951
na edição de comemoração de 50 anos do jornal.  O título  original  do artigo era Muita construção,  alguma
arquitetura e um milagre, no entanto, o texto ficou mais conhecido como Depoimento de um arquiteto carioca
(PUPPI, 1994)
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Figura 117
Artigo de Lúcio Costa publicado no Jornal Correio da Manhã em junho de 1951
Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil 
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