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RESUMO

ABSTRACT

um 
como

zwing Reidy's urbanization project for the St.Antonio's 
t the understanding of its meaning, in relation of the 
ncepts in Brasil and the World, and his answer for the 
the modern city.

The present thesis tries to study and understand the formation process from the 
architect Affonso Eduardo Reidy 's references universe, from the point of view of discussions 
about modernity in Rio de Janeiro, since the19th century, both from perspective of one of the 
modern architects that most clearly discusses urban centrality and space as a place question, 
through the architectonic praxis.

This way, the projectual focus of Reidy's work must be understood as a 
elaborate filtrate of an historical process that's synthesized in proposals incorporating 
architecture as elements mediating the learning of urban space 's meanings.

This happened in the context of the fight for the affirmation ofnew professional 
profile developing on the turn of the century and the profound changes that happened in the 
first three decade of this century, putting in check the colonial city.

So, this analysis, viewir 
esplanade (1948/49), has for object t.'. 
Architectural Modern Movement concor 
transition between the traditional and t,,^

This is obtained by a special form of space as a place interpretation that gives 
to his work a unique and up to date characteristic.

Assim,inserida no contexto da luta pela afirmação das novas competências do 
arquiteto ( como continuidade da cruzada que o movimento moderno de arquitetura inaugura 
com os CIAM) e nas profundas transformações que o país assiste nas primeiras tres décadas do 
século, colocando a cidade colonial em xeque, a abordagem projetual de Reidy deve ser 
entendida como a decantação elaborada de um processo histórico que se sintetiza em 
propostas, que incorporam a arquitetura como elemento de mediação de leitura e 
fenomenização do espaço urbano.

Esta analise, portanto, vista a partir da proposta de Urbanização da Esplanada de 
Santo Antônio (1948 - 1949 ), visa a compreensão do significado de tal projeto de intervenção 
em relação as colocações do Movimento Moderno no plano nacional e internacional, tanto 
pelo grau em que incorpora o ideário embutido nos CIAM (e sua re-leitura ), quanto ao tipo de 
resposta que Reidy oferece a relação entre a Cidade Moderna e a Cidade Tradicional através 
de uma particular forma de interpretação do espaço como lugar, atribuindo a sua obra um 
caráter inédito e de validade atual.

, reender o processo de 
formação do universo de referências do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, visto tanto a partir 
das discussões que, desde o século XIX, se originam em torno da modernidade do Rio de 
Janeiro, quanto da perspectiva de um dos arquitetos modernos que mais claramente discute a 
questão da centralidade urbana e do espaço como lugar, através da praxis arquitêtonica, como 
forma de comprovar que as suas especulações sobre a relação " arquitetura-cidade" devem ser 
consideradas como as mais consequentes do Movimento Moderno, tanto na esfera nacional 
como internacional.

O presente trabalho têm por objetivo estudar e compre
> universo de referências do arquiteto Affonso Eduardo Reh r 

que, desde o século XIX, se originam em torno da modernidade do 
da perspectiva de um dos arquitetos modernos que 
ilidade urbana e do espaço como lugar, através da t 

ilaçõi
ar, at 
relai,
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INTRODUÇÃO

GERAL

(Siegfried Giedion)

1

A quatro anos da conclusão do presente século, produzir um trabalho que 

desenvolva reflexões sobre a validade de um segmento importante da produção 

arquitetônico-urbanística brasileira no período, pareceria sugerir, implicitamente, a 

assunção de um duplo compromisso de, por um lado, formular um balanço global da 

mesma, à luz da atual situação e suas perspectivas e, por outro lado, a formulação 

indubitável do juízo sobre a mesma, dada a distância temporal que se estabelece entre 

os fatos analisados e o presente momento.

..."Nós, os ocidentais, estamos 
reconquistando o conhecimento daquelas coisas 
que a civilização japonesa nunca esquecew.a 
continuidade da experiência humana"...
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A Arquitetura Moderna ( e a brasileira especialmente ) transforma-se por 

tais manifestações, no grande "vilão" da hora.

Da mesma forma, a agressiva e acelerada assimilação das vanguardas, 

transformou a procura pelo novo, em adoção de "fetiches" do moderno, que permitem 

aos mais "felizardos" - e mais rápidos - atribuir uma contemporaneidade simbólica a 

um estimulado valor de consumo da arte em geral, e da arquitetura em particular, para 

entrar perifericamente no circuito de troca.

Porém, é obrigação minha deixar bem claro, logo no início, que este 

trabalho situa-se bem longe de tal pretensão, que em certa medida seria representativa 

de uma certa "arrogância enciclopedista" e, ao mesmo tempo, de um 

desconhecimento do grau de importância e complexidade do universo em estudo, cujo 

desenvolvimento excederia indevidamente os limites deste trabalho e a paciência do 

leitor.

A ela é atribuída a responsabilidade mor do fracasso das grandes cidades ( 

e até das pequenas também ), responsabilidade esta com frequência creditada as suas

Não raramente, tal atitude acaba se corrompendo num historicismo vazio e 

inconsequente, distanciando-se das próprias culturas regionais, na busca de um 

"contextuaiismo retórico" ( pseudo erudito ) alheio ao imaginário coletivo e, portanto, 

da autêntica tradição.

A exacerbação da clássica "crise existencial" dos arquitetos nas duas 

últimas décadas, que fragmentou conceitualmente a definição das competências que 

configuram o perfil profissional, distanciando o arquiteto ( pelo menos em países como 

o nosso ) do processo produtivo e da produção do espaço, acaba tendo como triste 

consequência final um gradativo afastamento, tanto da reflexão sobre a práxis 

projetual, como da própria mecânica decisória.

Por outro lado, a generalização da aceitação da história como elemento 

componente projetual em diferentes níveis ( desde a tipologia até a conceituaçâo de 

lugar ), nem sempre apresenta o mesmo grau de consciência e resultados, pela 

aplicação leviana da teoria.
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propostas "ingénuas" que apregoavam - paradoxalmente - uma qualidade de espaço 

concomitante com um esquema social mais justo do que aquele que muitos dos 

pioneiros conheceram.

(...)"Ao classificar tal posição de "a-histórica", 

referia-me a que ele [ o classicismo francês ] considerava a arte 
antiga como "norma" e não como "experiência" (...j1

Assim, se institui hoje a norma na antinorma que permeia claramente tais 

posturas radicalmente contrárias às experiências decorrentes do ideário modernista: a 

história do modernismo seria a história do que não deve ser feito.

Considero que tais abordagens podem perfeitamente ser enquadradas na 

definição de supra-históricas ou extra-históricas a que se refere Argan quando designa 

com tais termos a atitude do neoclassicismo francês para quem o presente não "fazia" 

história, mais associado às exigências práticas do "dia-a-dia", enquanto a história 

propriamente dita era "somente passado" .

A partir da restrição às questões como a condição iluminista/racionalista 

que lhe é atribuída, da unidade espacial urbana procurada, em contraposição à natural 

fragmentação da cidade tradicional, a perda do caráter simbólico da arquitetura, à 

franca procura do "essencial", com o claro intuito de dirigir-se com sua ação a um 

futuro melhor, que são atribuídas à Arquitetura Moderna, acaba estruturando-se num 

corpo de idéias que visa contrapor toda ação arquitetural do presente com aquele 

ideário que, no geral, é avaliado como um "equívoco".

Isto não significa que, pessoalmente, não faça minhas as restrições às 

muitas atitudes da ideologia moderna, porém tenho certeza que de forma alguma se 

pode ter a pretensão de fazer, através de um arcabouço conceituai tão frágil, uma 

avaliação unitária e/ou global da mesma, sem cair em simplificações grosseiras.

Consequência, em boa medida, da globalização da economia e. 

logicamente, da comunicação, tais colocações quando transculturadas em nosso país, 

não fazem mais que inserir em nosso meio um processo tipicamente europeu ( 

paradoxalmente semelhante, na sua época, ao modernismo ) onde após o
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Gerido por um Concurso Público de Metodologia de Projeto para 

abordagem de problemas urbanos localizados, deveriam participar do Projeto Rio 

Cidade, equipes interdisciplinares constituídas por arquitetos, designers, paisagistas, 

engenheiros de tráfego etc.

Imagem extraída da primeira página dp jornal O Clobo, mostrando o pórtico e obelisco com 

iluminação laser projetado pelo arq. Paulo Casé, para tradiicional ponto do bairro de Ipanema (Rio de

Janeiro) ■ O Clobo, 08/agosto/1966

Íí •

V I I

noto CENÁRIO: Passarela ao lado do obelisco de Ipanema já está concluída 

asssss “sssísxs

Trata-se de uma proposta de intervenção de caráter pontual, para 

reformulação de eixos comerciais urbanos na cidade do Rio de Janeiro, (inicialmente 

foram propostas 17 áreas, com a participação de 17 equipes ) resgatando ao cidadão, 

os espaços perdidos dos pedestres, reprojetando calçadas, equipamento urbanos, 

estacionamentos, paradas de ônibus, praças, e tendo como premissa básica, a criação 

de elementos novos e particularizados de configuração e leitura para cada área 

proposta, ou seja, para cada eixo trabalhado.

. Hl : -
i»í A I W^ii

(atualmente em fase final de implementação ), conhecido como "Projeto Rio Cidade" 

3, é uma evidência palpável de tudo que falamos anteriormente.

'...: 
h&m s
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Relógio colocado no calçadão de 
Campo Crande (subúrbio carioca)- O
Globo,10/08/1996

Surgido de um nível de comprensão da cidade, que entende a estrutura 

ambiental urbana como um conjunto aleatório de componentes estanques( 

localizados) , este projeto representa uma confusa interpretação da noção de 

fragmentação, entendida esta, como uma das condições configuracionais mais 

fortemente ligada ao processo de fixação da memória.

Tal postura, que se auto coloca ( em contraponto ao conceito modernista ) 

como "repositora" de perdidos valores simbólicos do imaginário, profundamente 

desagregados pela desordenada apropriação dos espaços livres de edificação, acaba 

implodindo a estrutura cultural da paisagem, através de uma procurada fragmentação 

do espaço cotidiano, pela incorporação de sintaxes do espaço totalmente 

descontextualizas do imaginário que pretende reconstruir.

os códigos locais são inadequados para obter 

novos "ícones" da modernidade em referencias 

um viés, que confunde duas categorias distintas

a literal e a fenomenológica.

Afinal, não se trata de verificar se os novos códigos acabarão sendo 

incorporados aos locais ( argumentação frequente ) e sim, quais as condições de tais 

incorporações na construção do lugar, como denotativo de uma cultura própria.

Ao fazê-lo, interpreta que 

tais fins, e irá procurar os 

extemporâneas: se produz aqui, 

fragmentação ( assim como a noção de transparência ) :

Portico para sustentação de luminárias no calçadão do 
bairro da Penha, nas proximidades da tradicional igreja 
que dá nome ao bairro. O Globo, 10/08/1996
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A compreensão da escala de tal relevância ( e paradoxal omissão ) só pode 

ser atingida ao perceber que Reidy forma com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, os três 

personagens que melhor representam, do conjunto de arquitetos cariocas, os 

desdobramentos locais do projeto moderno num momento áureo do século para o 

Brasil, em que nossa produção arquitetural ditava os rumos da vanguarda, num mundo 

abalado pela 2a Grande Guerra.

Além disso, a erudição pretendida dos novos códigos, ( que requerem o 

domínio da nova linguagem ) é restrita a um circulo restrito de interpretes, produzindo 

um resultado final que somente será lido adequadamente por quem o projetou: o 

exemplo do "pórtico" simbólico do Bar Vinte em Ipanema ( Rio), é bem ilustrativo.

Tal situação assume maior gravidade, se nos remetermos ao fato do Rio de 

Janeiro apresentar uma das mais ricas tradições arquitetônico-urbanísticas do país, cuja 

saga remonta ao século XVIII com o Mestre Valentim, passando por Grandjean de 

Montigny e Auguste F.M. Glaziou, no século XIX, e atingindo nosso século com o eng. 

Francisco Pereira Passos, Alfred Agache, José de Oliveira Reis, J. O. Saboya, Lúcio 

Costa, Attilio Corrêa Lima, D. Doxiadis, e aquele que considero a mais importante 

figura do Movimento Moderno brasileiro no que concerne a discussão urbanística da 

arquitetura: Affonso Eduardo Reidy.

No geral, as críticas que tal projeto suscita ( em geral desenvolvidas por 

arquitetos de reconhecida militância profissional ) se concentram com frequência, na 

falta de sensibilidade dos autores em reconhecer quais os elementos de configuração 

da imagem cotidiana da cidade que se associam ao espírito dela, colocando-se 

geralmente numa demiúrgica e pedagógica posição de reais intérpretes do imaginário 

coletivo da paisagem e da história da cidade.

Sem dúvida, o conhecimento, estudo e avaliação do conjunto da obra de 

Reidy é um dos tantos capítulos - porém um dos mais relevantes - da Arquitetura 

Moderna Brasileira mais negligenciados na historiografia arquitetônico-urbanística, 

nacional e estrangeira.
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Por outro lado, a partir do erudito interesse do arquiteto pelo estudo da 

arquitetura e artes em geral ( de Viollet-le-Duc e John Ruskin a Le Corbusier, da 

arquitetura gótica a Ville Savoye, do Cubismo à Piet Mondrian ) que alimentam e 

sedimentam seu interesse pelo projeto moderno, encontrará os dados e conceitos que 

irão marcar seu perfil profissional.

Assim, teoria e praxis, idéia e ação, dialogam permanentemente num 

processo projetual marcado pela especulação erudita, o conhecimento da matéria e os 

limites impostos pela realidade concreta.

Talvez como consequência desta atitude, é que possa ser melhor entendido 

um aspecto evidente em dita obra, que de certa forma poderia ser sintetizada como a 

"supremacia do conjunto sobre as partes", ou, em outras palavras, a subordinação dos 

elementos constituintes do objeto arquitetural e/ou urbanístico a uma forte idéia do 

todo, concomitante com a função social não só do profissional arquiteto, quanto do

Sintetiza-se em Reidy um processo de formação profissional que é 

alimentado por três linhas de pensamento claramente diferenciadas: por um lado, a 

formação acadêmica clássica da década de '30, fortemente abalada pelo curto período 

de tentativas de reformas do curso de arquitetura da antiga Escola Nacional de Belas 

Artes, ensaiada pelo professor Lúcio Costa, que em muito sensibilizam o jovem 

estudante, por outro, sua trajetória no serviço público, iniciada bem cedo (ainda 

estudante ) como estagiário do urbanista Alfred Donat Agache e, por fim, o seu 

posterior convívio profissional, particularmente, com engenheiros que 

tradicionalmente, desde século XIX detinham, entre outras, a competência específica 

de atuação no campo das intervenções urbanísticas.

Não é de estranhar, portanto, o claro compromisso tanto pelo grau de 

exeqúibilidade de suas propostas ( mesmo que, com frequência, não chegassem à 

materialização do canteiro ), quanto pela meticulosa elaboração da forma como meio 

de fenomenização do espaço, claramente visível na obra de Reidy como um todo, 

independente das diferentes fases que possam ser reconhecidas em sua trajetória.
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Esta complexidade configuracional, coloca a quem decida entender a 

evolução da área, o compromisso de aprofundar o estudo da sua interação com a série 

de sub-centros que contornam o perímetro do sítio: praça Tiradentes, Largo da Lapa, 

Passeio Público, Largo da Carioca, Rua da Carioca, Cinelândia, para citar os mais 

notoriamente conhecidos.

Por outro lado, sem exageros, podemos afirmar que A.E. Reidy é um 

"ilustre e desconhecido arquiteto modernd' por grande parte das jovens gerações de 

arquitetos e estudantes de arquitetura no Brasil.

seu papel como servidor público, aspectos dos quais, não hesitamos em afirmar, Reidy 

tinha clara consciência.

Concilia-se assim, na obra de Reidy, por um lado a verve romântica das 

idéias de vanguarda que o Movimento Moderno introduzia, embutindo no seu escopo 

uma nova idéia de estrutura do corpo social, que iria se refletir na produção do espaço 

- tanto arquitetural quanto urbano - marcado, fundamentalmente, pelo pensamento de 

Le Corbusier, e, por outro lado, a dinâmica da praxis da ação do dia-a-dia, pela sua 

inserção no serviço público.

De fato, depois da área em torno da Praça XV de novembro, marco 

principal da história não só da cidade, quanto da própria formação do país, a situação 

das adjacências do antigo Morro de Santo Antônio ( atual junção das Avenidas 

República do Chile e República do Paraguai ) apresenta, no centro do Rio de Janeiro, 

uma das maiores concentrações de marcos significativos com características 

específicas.

Ao mesmo tempo, analisar a obra de Reidy é entender o contexto físico 

predominante da sua obra ( a cidade do Rio de Janeiro, cuja história o arquiteto 

conhece e ama profundamente ) que apresenta, no caso da área do Morro de Santo 

Antônio, um alto grau de complexidade de estrutura e riqueza morfológica , razão pela 

qual um aprofundamento maior no seu processo de evolução e mutação é 

fundamental para a melhor compreensão das idéias de intervenção cogitadas para a 

área.
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Mesmo assim , a única publicação um pouco mais aprofundada sobre sua 

obra, é encontrada no exterior 4 ( Alemanha/verbete da Enciclopédia Britânica ), o que 

convenhamos é muito pouco se comparado à dimensão transcendental da sua obra.

O projeto de Reidy para a Esplanada de Santo Antônio, embora 

parcialmente implementado, não foge à regra: grande parte dos concorrentes do 

Concurso Público de Anteprojetos para o Edifício Sede da Petrobrás, na Av. Chile 

(1966) desconheciam, em grande parte, tal precedente.

Este desconhecimento é mais grave ainda, quando observamos o real grau 

de abrangência urbana que o dito projeto continha, no sentido de representar o grande 

" pivô " de ligação entre as zonas Sul e Norte da Cidade, como arguta antevisão dos 

graves conflitos urbanos com os quais o Rio de Janeiro se defrontaria nos próximos 30 

anos, e os referenciais locais e externos que ela originou.

E mesmo aqueles que têm algum conhecimento da importância de sua 

obra, tem uma visão dispersa e acentuadamente fragmentada, seja pela menção 

obrigatória, de simples cunho documental, dos raros livros sobre a arquitetura moderna 

brasileira ou pelo conhecimento daquelas obras mais frequentemente vistas ou 

usufruídas diariamente pela passagem cotidiana ( como o conjunto residencial de 

Pedregulho ou o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, para citar os exemplos 

mais conhecidos ).

Neste último aspecto, não deixa de ser curioso verificar que no conjunto 

global da arquitetura moderna brasileira, que tem um inequívoco caráter urbano, 

acabe tendo uma produção proporcionalmente escassa de exemplos de projetos na 

escala da grande intervenção urbana se comparados com os edifícios isolados.

Outrossim, é um fato que não só o conhecimento desta, como até de seu 

próprio nome, é assunto ( ao menos em nosso meio ) cada vez mais reservado a um 

restrito grupo de pessoas, à despeito de duas de suas obras ( o Museu de Arte Moderna 

e o conjunto habitacional de Pedregulhos ) terem uma posição destacada e significativa 

na paisagem urbana carioca.
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Programática e espacialmente, se estrutura 

decisões da Cidade, transcendendo o simples papel que 

necessidades sugere.

como o novo centro de 

o programa específico de

A decisão política do desmonte do Morro de Santo Antônio, que originou o 

grande aterro dos bairros da Glória e do Flamengo, cria uma situação externa ao 

arquiteto, a partir da qual Reidy elabora um plano viário que através de um parque ( o 

atual Parque do Aterro do Flamengo ) e uma espinha de circulação de veículos paralela 

( 400 metros ) à Avenida Rio Branco, passando pelo Morro de Santo Antônio e a recém 

inaugurada Avenida Presidente Vargas atingisse através de um túnel pelo Morro da 

Conceição a Av. Rodrigues Alves, no cais do Porto, para chegar na Avenida Brasil.

De fato o projeto da Esplanada de Santo Antônio surge em primeiro lugar, 

como integrante de um projeto maior ( a "via Norte-Sul" ) em parte herdeiro de uma 

sucessão de propostas anteriores para a área que tinham por denominador comum, 

desde o Plano Agache, tanto o estabelecimento da dita ligação ( embora - às vezes - 

com um traçado diferente, como na Av. Diagonal, proposta por Agache e Saboya ), 

quanto a criação do novo centro de poder político ( Prefeitura do Distrito Federal ) e 

económico, pela sua posição estratégica em relação à Cidade.

E neste aspecto o ineditismo da proposta, no contexto da problemática 

urbana tal como é colocada pelo projeto moderno, é notável: por muito tempo o

Mesmo assim as menções mais frequentes sempre recaem em Brasília, que 

sem dúvida assume um caráter recorrente em relação ao projeto de Reidy para a 

Esplanada de Santo Antônio (talvez mais que Le Corbusier), restando para este e um 

outro arquiteto, ( destacado por sua ação nesse sentido ) Attilio Corrêia Lima, a omissão 

habitual.

A Esplanada, surge assim, naturalmente na junção dos dois eixos 

monumentais que imaginava Reidy : por um lado a ligação Norte-Sul; por outro, a 

ligação Leste-Oeste ( atual Av. Almirante Barroso ), que ligaria o Centro do Rio com a 

Tijuca e área da Central do Brasil.
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Neste contexto, o estudo do projeto de urbanização proposto por Affonso 

Eduardo Reidy para a Esplanada resultante de tal arrasamento ( e seus desdobramentos 

), é altamente elucidativo do processo produtivo de arquitetura do arquiteto moderno 

brasileiro mais importante nessa complexa conjugação entre Arquitetura e Urbanismo.

Movimento Moderno irá se esquivar tanto da temática da centralidade, como das 

condições da arquitetura para contribuir a construção do lugar.

No entanto, é inegável a forte filiação destas idéias ao ideário corbuseano, 

embora Reidy avance muito mais. O importante do estudo desta relação reside no 

aprofundamento do caráter da mesma, verificando quais são os elementos em essência 

que ele abraça.

Permite-nos proceder, portanto, a compreensão do significado deste 

projeto de intervenção em relação às colocações do Movimento Moderno, em geral, e 

no Brasil, em particular, tanto pelo grau em que, sem dúvida, incorpora e reinterpreta 

o ideário embutido nos CIAM, quanto ao tipo de resposta oferecida por Reidy à relação 

entre a Cidade Moderna e a Cidade Tradicional, assim como a utilização de uma

Outro tanto poderíamos dizer, quando tal projeto é confrontado às duas 

propostas - contemporâneas - de Le Corbusier para Saint Dié ( França/1945 ), que nos 

oferece um excelente exemplo para verificar o momento tipológico e o momento de 
definição formal a que Argan se refere na sua conceituação de tipologia 5

Por exemplo, enquanto Le Corbusier nas suas duas propostas para o Rio, 

faz " tábua rasa " do Centro histórico dado, que na sua visão, os únicos elementos 

interessantes que a Cidade continha eram a topografia ( os morros ) e seus 

assentamentos humanos ( as favelas ), Reidy obtem um resultado distinto quando 

integra a nova proposta à malha tradicional, construindo uma estrutura urbana nova, 

de forma diferente às cogitadas pelos CIAM, até o momento.

Portanto, para atingir um grau de conhecimento adequado de tal obra, é 

necessário estudar e compreender o complexo processo de reestruturação urbana 

decorrente do desmonte do Morro de Santo Antônio, e seus reflexos determinantes de 

um certo tipo de arquitetura, visando corregir um sério viés historiográfico.
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particular forma de interpretação do espaço como lugar, que atribuem à sua obra um 

caráter distinto.

No presente contexto, esta tese se propõe demostrar que a obra de Affonso 

Eduardo Reidy, apresenta um quadro de referências para a produção arquitetural 

brasileira e internacional, que cobra relevância à luz da discussão mais recente em 

torno dos elementos condicionantes da configuração urbana e sua capacidade de gerar 

lugares.

O aspecto no qual se verifica com maior clareza tal postura é, sem dúvida, 

o manejo e/ou controle da composição do conjunto, a tal ponto que a leitura do não 

construído adquire relevância ímpar na interpretação e leitura dos edifícios, como 

querendo, assim, reiterar ou reafirmar a concatenação inexorável entre o urbano e o 

arquitetural.

Tais referências ( nem sempre reconhecidas e muito menos estudadas 

profundamente ) representam a síntese de quase um século de discussões urbanísticas 

em torno da cidade do Rio de Janeiro e devem ser entendidas, fundamentalmente, não 

num simples sentido formal/expressivo ( que caracteriza com frequência a crítica a ele 

feita ) ou como resposta adequada a uma particular situação local ( Rio de Janeiro ) e 

sim como síntese de estratégias de desenho que tem como temática básica o projeto 

do edifício como forma de construir a cidade.

Não simplesmente uma fé cega na exacerbação da pujança industrial, 

como muitos detratores costumam simplificar, e sim uma fé no aperfeiçoamento 

transcendental do homem, humano e justo na sua solidariedade, erudito na sua 

cultura.

Num momento como o presente, em que assistimos um perfil profissional 

do arquiteto atormentado por uma crise que é, fundamentalmente, de metas, não posso 

deixar de sentir uma emoção contagiante ao reparar a determinação em atingir 

objetivos e segurança de meios ( bem longe da onipotente high tech que o "Primeiro 

Mundo" nos tenta vender ) que se aprecia ao estudar estas obras, evidenciando, com 

veemência, uma fé no futuro.



arquitetura cria,
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O estudo do sentido e validade de tal proposta, como síntese de uma obra, 

abrange três níveis de análise:

A opção de Reidy, franco adepto do projeto moderno, de abraçar o ideário 

corbuseano não é incompatível com a releitura de seu conteúdo que acaba se 

formalizando na espacialização da forma, como meio de atingir um certo grau de 

fenomenização do espaço, onde a arquitetura é, reitero, um meio de construir a cidade 

e servir de suporte à criação de lugares.

Consequência de tal riqueza expressiva, galgada numa elaboração erudita 

que lhe confere densidade somada a uma pragmática visão da realidade concreta e 

uma clara compreensão da função social da profissão, Reidy é o arquiteto do possível.

2. O conceito de lugar, rebatido na estrutura espacial urbana que sua 

e a relação dialética que estabelece com o usuário e a cidade

1. Estudo do caso à luz do uso das tipologias ( vista como referênciais 

recorrentes internas ou externas a sua obra ) como instância de projeto 

conscientemente assumida ( considerada como ideologia e/ou recorte ) e a distinção 
entre o momento típológico e o momento de definição format que encadeiam o 

processo projetual;

Como tal, dialogará com a cidade existente ( a cidade tradicional ), e 

atingirá neste aspecto um tento inestimável no projeto para a Urbanização da 

Esplanada de Santo Antônio, ao conseguir equacionar a relação entre a tradição e o 

novo, entre o geral e o particular, sem o recíproco prejuízo para ambas partes.

Rara combinação de conceitos para quem, como ele, muitas vezes é 

considerado o arquiteto brasileiro que mais disciplinadamente acata o ideário 

moderno: rigor construtivo, transparência, legibilidade, unidade, por um lado, se 

casam por outro com fragmentação, vazio, encadeamento, variação, sempre marcado 

pela inexorável e feliz proximidade da paisagem natural, sobre a qual sua arquitetura 

se impõe com clareza meridiana.
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Adota-se como critério de periodização, o início do registro oficial de 

intervenções urbanas na cidade ( os chamados "Projetos de Alinhamento" /P.A.'s ), 

instituído a partir da administração do Prefeito Engenheiro Francisco Pereira Passos 

(1902-1906 ), que, a partir de uma numeração sequencial, continua até hoje superando 

a marca dos 10.000.

3. Vigência conceituai das estratégias de projeto propostas enquanto 

equacionamento das relações entre o privado e o público, entre o novo e o tradicional, 

entre arquitetura e paisagem.

Coerente com o arcabouço conceituai que fundamenta meu raciocínio, a 

abordagem histórica permeia permanentemente o andamento metodológico, ora 

sincrônica ora diacronicamente, tanto em termos de processo quanto de compreensão 

do vasto universo de referências que conflui nos recortes adotados pelo autor e seus 

desdobramentos posteriores.

Assim, visando facilitar a compreensão da exposição de tão complexo 

conjunto de relações, a estrutura conceituai da tese responde às seguintes escalas de 

estudo:

a. Geral: referido ao estabelecimento de relações entre o conflitante 

quadro filosófico que tinge o século XIX e seu rebatimento no projeto moderno, bem 

como às bipolaridades "público-privado", "fragmento-ordem", "espaço-lugar", 

"homem-natureza", visando uma posterior revisão da atitude moderna em Reidy à luz 

destes precedentes;

b. Local: referido tanto em nível da evolução morfológica das estruturas 

ambientais da cidade do Rio de Janeiro e da área-objeto, quanto das discussões 

urbanísticas que se suscitaram em torno desta última ( desde o século passado até o 

presente ) que englobam, em linhas gerais, o conceito de centralidade.

existente, qualificando a paisagem urbana, no contexto da discussão sobre a 

centralidade urbana;



Em linhas gerais, a leitura desta tese se organiza em três grandes partes:
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A construção de tais modelos, além de viabilizar uma mais rápida e 

eficiente comunicação dos aspectos a estudar, visou fundamentalmente organizar uma 

base de dados de razoável confiabilidade ( pelo grau conjectural, embora 

rigorosamente organizado, de algumas reconstituições ), de forma tal que permita 

futuramente considerações mais aprofundadas por outros pesquisadores, em torno de 

uma temática que admite inúmeros desdobramentos.

Na primeira, se reúnem e desenvolvem conceituai e historicamente, 

aqueles conceitos básicos que irão embasar a análise a ser formulada, notadamente a 

noção de lugar e o papel da arquitetura na sua definição.

Assim, este material somado ao levantamento de outros referenciais - 

arquitetônicos e urbanísticos - locais e estrangeiros ( como os dois projetos de Le 

Corbusier para Saint Dié em 1945, ou os precedentes projetuais dentro da própria obra 

de Reidy ), ao levantamento iconográfico, fotográfico e bibliográfico, recolhimento de 

depoimentos de antigos colaboradores de Reidy, ainda vivos, e, ainda, a preciosa 

reconstituição cartográfica da evolução urbana do centro do Rio de Janeiro feita por 

Eduardo Canabrava Barreiros 8 em 1965 , sintetizado sob a forma de modelos 

tridimensionais eletrónicos.

Nem todos os projetos levantados, também, constam deste trabalho, seja 

porque alguns estão definitivamente desaparecidos seja porque o estado de 

conservação de outros impossibilitava sua reconstituição, dos quais tivemos 

conhecimento graças à preciosa pesquisa desenvolvida na década de '70 pelo prof. J. 
Oliveira Reis. 7

Embora no conjunto dos 14 ( catorze ) projetos analisados neste estudo 

nem todos possam ser enquadrados nesta categoria ( como o projeto Agache, 

parcialmente aprovado, os estudos de J. O. Reis e, ainda, o projeto de Reidy em 1948, 

objeto deste trabalho ), sem dúvida boa parte de nossas fontes primárias devem ser 

atribuídas ao material documental emanado dos P.A.'s.
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Na segunda parte, são recolhidos os referenciais mais notáveis da história 

urbanística do Rio de Janeiro, que permitem entender melhor o quadro em que Reidy 

assimila boa parte do seu acervo cultural, e o papel da relação do homem local com a 

paisagem, e sua evolução, como elemento catalisador das mutações configuracionais 

no período, a partir de uma abordagem crítico-histórica.

Na terceira parte, enfim, é tratado com mais detalhe o estudo de caso 

especifico ( a Urbanização da Esplanada de Santo Antônio ) cuja apresentação se 

desenvolve em três níveis:

1. Evolução morfológica da área: marcos históricos e 
configurações espaciais;

2. As propostas preliminares: a visão pitoresca e o urbanismo 
formal ( Companhia de Santa Fé, Agache, Saboya );

3. Os projetos de Reidy (1948- 1949 );

4. Os precedentes tipológicos ( Le Corbusier / Centrosoyuz, 
Palácio dos Soviets, Museu de Crescimento Ilimitado, a 
Unidade de Habitação, Ville Radieuse, Saint Dié - 1945; 
projetos para a sede do governo municipal, edifício do MES );

5. Desdobramentos posteriores e o Urbanismo "legal".

Concomitante com tais conceitos, apresenta-se um quadro geral das 

referências oitocentistas e novecentistas do Modernismo ( lluminismo/Romantismo ), à 

luz dos mesmos e da nova definição de competências que supõem, para, 

posteriormente, poder confrontá-lo com as escolhas e a lógica de projetação de Reidy.

Já a noção de tipologia, tratada em trabalho anterior9, será aqui vista 

sumariamente, como para relembrar seus princípios básicos.

Embora consciente da potencialidade de desdobramentos que tal assunto 

sugere, que sem dúvida não se esgotam no trato que dei à temática, este estudo tem, 

por um lado, os méritos evidentes de conter uma informação, em muitos dos casos, 

inédita ( após cinco árduos anos de pesquisa, estudo e elaboração), que surgem como 

produto de um verdadeiro processo arqueológico de pesquisa pelo desenho.
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Por outro lado, longe de representar um devaneio erudito sobre um assunto 

de interesse evidente, porém de duvidosa operacionalidade, o escopo central da tese se 

vira para uma revisão crítica e consequente da obra de Reidy visando, por sua vez, a 

revisão ( no presente ) da própria consciência que tem do projeto do edifício, os 

arquitetos que, em grande número, se graduam em nossas faculdades e, portanto, das 

competências profissionais.

Se estudos como este podem contribuir - em algum futuro - à própria 

reformulação do ensino do projeto, entendido como a produção do espaço total, que 

necessariamente conduzem a uma reformulação geral do próprio ensino de 

arquitetura, somente o tempo poderá dizer.

Porém, independente de atingir tal transcendência, se conseguir passar 

para o leitor o conteúdo fundamental embutido na forma de discutir o projeto de 

arquitetura como projeto da cidade, a partir de um referencial brasileiro ( até agora 

negligenciado ) no formato apresentado, terei atingido com satisfação os objetivos 

explícitos que sugeriram este trabalho.



NOTAS

8 BARREIROS, E.C., Atlas da Evolução Urbana do Rio de Janeiro, 1965

9 CENIQUEL, M., op. cit.
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É um fato que desde a dissolução dos CIAM e sua réplica ( TEAM X ) não 

tem havido uma proposta global - generalizante - da forma urbana da cidade 

contemporânea, aceita mais ou menos consensualmente.

Embora a crítica inicial ao movimento moderno parta, com frequência, de 

âmbitos culturais e intelectuais alheios à arquitetura ( cinema, literatura, sociologia, 

psicologia ), o elemento principal que distingue as primeiras críticas ao funcionalismo, 

dentro da arquitetura, está vinculado à característica veemência com que adota uma 

posição negativa em relação à história, que através desta revelava - até seu 

aparecimento - a cidade.

Sem dúvida, boa parte das críticas decorrem da genérica fragilidade 

conceituai que apresenta o projeto moderno, no que se refere à criação de espaços que 

patrocinassem o relacionamento intersocial, adotando como paradigma da intervenção 

o plano de zoneamento ( o "zonning" ) entendido este como a concretização do 

modelo sobre a especificidade do caso particular.

Assim, este raciocínio crítico conduz a um aparente consenso no 

abandono da generalização do urbano na proposta da unidade formal pelo movimento
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Muitos autores costumam colocar o aparecimento em 1966 do livro "A 
Arquitetura da Cidade" de Aldo Rossi 4como um marco, no início de respostas 

"suficientemente articuladas" no que se refere à iinterrelação do urbano com a 

arquitetura.

Alguns autores como Barraclough 2 não hesitam em considerar o final da 

década de 60 como a conclusão da transição entre idade moderna e idade 

contemporânea, dando início a um chamado "Novo Mundo" cujas inevitáveis questões 

predominantes ( pós-guerra ) são os problemas da pobreza, do atraso, e do excesso de 

população.

moderno, que parece se cristalizar na valorização do fragmento, como forma de 
recuperar uma história extraviada1.

...)"À medida que o aumento da população, da 
velocidade do meio de transporte, da eficiência das comunicações, 
tornavam a vida mais complexa - também emergiu a consciência que 
a paisagem (urbana) tinha o papel de promover encontro entre grupos 
sociais"(...) 3

Tanto no campo da arquitetura, como - em destaque - do paisagismo, 

encontramos excelentes exemplos de uma reviravolta na abordagem das questões 

ligadas à morfologia urbana, que acabam refletindo-se numa visão diferente do papel 

do edifício e no seu papel como definidor da qualidade de uma categoria de paisagem: 

a paisagem urbana.

A nova visão da história da arquitetura, que pode ser observada a partir de 

meados da década de '60 no primeiro mundo ( Europa, Estados Unidos ), surge em 

torno ao esforço acadêmico por fundamentar ( ou legitimar) a arquitetura.

Em paralelo se desenvolvem inúmeros estudos sobre métodos de estudo, 

pesquisa e análise da história da forma urbana, não podendo portanto, ser considerado 

o trabalho de Aldo Rossi, o único a externar no mencionado período, tais 

preocupações.
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(,..)"A obrigatória vista sobre si mesma, da cidade, a faz 

"descobrir" um centro histórico deteriorado, além de um dado até então 

razoavelmente desprezado: a periferia. A periferia era o paradigma da cidade

Em síntese, não há dúvida que toda a engenharia social proposta pelos 

CIAM, e explicitamente embutida na carta de Atenas, não nega, porém omite, a 

importância, a lógica social da formação do espaço e, portanto, o estudo do papel dos 

mecanismos de fixação da memória, a tradição e a cultura, na atribuição de sentido ao 

lugar urbano.

Esta leitura do "construído" ( a arquitetura ) através da fruição do "não 

construído", motivada pela sequência ( tempo ) das percepções (surpresas ou 

revelações ) ligadas à vivência do cotidiano ( a "visão serial" de Cullen, por exemplo ), 

constituem um conjunto relevante de sensações que acabam mediando e/ou 

traduzindo a morfologia da cidade e, portanto, dos edifícios .

A valorização do particular sobre o geral, claramente visível em trabalhos 

como o de Kevin Lynch 5 ou Gordon Cullen 6, tende a acentuar a importância na 

escala do cotidiano das experiências do dia-a-dia, onde a leitura individual do edifício 

se rende à fruição do espaço não construído, configurado pelos edifícios.

Assim, desde o aparecimento de estudos sobre percepção ambiental, que 

tendem a complementar o condicionamento do comportamento social pelas atitudes 

em relação ao meio ambiente, até às mais radicalizadas visões "ambiental ístico- 

ecológicas", todas estas linhas de pensamento tendem a "implodir" uma arrogante 

unidade morfológica da cidade, induzida pelo que considero uma corrompida 

interpretação dos ideais modernos.

Vista a questão da relação entre arquitetura e cidade pelo viés da 

interpretação dos países centrais ( notadamente Europa ), e decorrente do alto índice de 

deterioração da qualidade do nível de vida, após o "milagre" económico do pós- 

guerra, as cidades européias interrompem seu crescimento, entrando em crise muitos 

dos mecanismos que as sustentavam originados, em boa parte, do ideário do projeto 

moderno.



É uma verdadeira crise no culto a elas.
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E, dentro deste processo, adquire relevância a retomada da discussão sobre 

a relação entre a análise urbana e o ato de projetar em arquitetura, como exigência de 

uma tendência para resolvê-la, decorrente da tomada de consciência do papel da 

história na prática profissional do arquiteto.

sem forma, e à cidade em toda sua complexidade, se colocava a tarefa de 
recompor sua imagem deteriorada"(...) 7

Decantados os pretensiosos manifestos de pseudo-vanguardas que assolam 

as últimas décadas do século XX, encurralando no banco dos réus o movimento 
moderno, tal estado de "dúvida", ( segundo a definição de Pierce 9), contudo, não pode 

ser visto mais que como um estado natural de gestação de conhecimento.

Por outro lado, converge a situação a partir dos anos '60, no que Octávio 

Paz 8define como a ..."fragmentação da vanguarda em centena de movimentos ( 

conceitualmente) idênticos: no 'formigueiro' (onde) se anulam as diferenças"...

Uma atitude deslumbrada ( talvez descabida, porém compreensível ), fez 

que o Movimento Moderno visse nas destruídas cidades européias do pós-guerra, um 

claro campo de experimentação de idéias, ( assim como antes o fora na Rússia 

bolchevique ), sobretudo no que se refere a colocação em prática de uma ação social 

através da arquitetura que se, operacionaliza através das técnicas do planejamento 

urbano.

Quando nos referimos à retomada, o fazemos com a clara consciência de 

que o projeto moderno não é alheio a esta questão, mas - paradoxalmente - 

considerando o contexto histórico em que nasce ( ainda com os pés no século XIX ),

Porém, tal iniciativa acaba se degenerando e/ou corrompendo por uma 

estranha aliança e/ou articulação da especulação imobiliária na transformação das 

cidades. As vanguardas modernas, em geral, perdem portanto, seu caráter e 

transformam-se em elementos de consumo e de marketing: se produz uma ruptura na 

"tradição das vanguardas".
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Isto se devia, em parte, pelo descompasso da formação acadêmica e, mais 

ainda, pela postura operativa e projetual dos arquitetos para encarar novos problemas, 

e logicamente, novos programas.

Na medida que Haussmann pode ser considerado o primeiro em estimar a 

grande cidade como um problema fundamentalmente técnico, e portanto, relacionado 

com a gestão ( administrativa e política ), o perfil do profissional do arquiteto formado 

Escola de Belas Artes, suscitava muitas restrições.

não se poderia admitir mais do que assumir uma posição de contestação, negando o 

ranço historicista, sem conteúdo, que comandava a formação acadêmica do século XIX 

e boa parte das primeiras três décadas do século XX.

Como o próprio Henri Labrouste tinha tristemente constatado, a formação 

acadêmica do arquiteto, na ocasião, tinha como marca uma profunda alienação da

No século XIX, o arquiteto que surgia das École dês Beaux-Arts , pecava 

por um formalismo historicista bidimensional fortemente dissociado da práxis 

construtiva ( em parte, pelo descompasso de evolução das novas tecnologias ).

Dada que a ruptura com tal formação, foi uma das causas e consequências 

que motivaram o anti-historicismo moderno, a partir da qual se postula um novo e 

abrangente nível de competência do arquiteto ( o urbanismo ), nunca é demais 

lembrarmos sumariamente as características desse período.

A propósito, o próprio Barão Haussmann, escreve em suas memórias a 

respeito deste assunto, onde pondera as razões que balizaram suas escolhas dos 
assessores e colaboradores para auxiliá-lo na reforma de Paris10.

De fato, além da arquitetura passar por um momento conturbado pelo, 
agravado pela da renovação da já mencionada disputa de competência entre a École 

Polythecnique e a École de Beaux-Arts, era um fato que, no balanço geral, o grau de 

preparo do arquiteto para adaptar-se a uma nova escala dos seus projetos, relacionados 

aos problemas de urbanização da cidade, era bastante deficiente.
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De fato, muitos dados nos induzem a pensar que possivelmente, nem 

sempre os arquitetos fossem tão "incompetentes", nem os técnicos das École de Ponts 

e Chaussées possuíssem o dom exclusivo da idoneidade técnica plena aliado ao bom 

senso "iluminado."

O maior conjunto de tais críticas - contemporâneas e posteriores - com 

certeza se dirigem ao descaso do plano com todos aqueles aspectos não considerados

Com frequência em suas memórias, o Barão Haussmann se refere a esta 

questão, imputando ao arquiteto a incapacidade não só de avaliar o impacto financeiro 

das decisões de projetos, como até de possuir o bom senso, para distinguir questões 

técnicas mais profundas, daqueles problemas..."angustiadamente práticos que a 
urbanização da cidade sugeria"...12

..."os arquitetos, daquele tempo, eram como aqueles 

trágicos da velha Escola que somente queriam declamar seus papéis 
quando estes estavam escritos em verso"... ”

Uma amostra interessante que reforça tal opinião, diz respeito aos 

comentários que formula Ciedion em relação ao que denomina como "difícil 

valorização estética": a reforma de Paris.

Apesar da incontestável influência que exerceu o plano Haussmann em 

todas aquelas cidades que sofreram os impactos de uma industrialização emergente, 

particularmente no que se refere aos aspectos e tipologias associados à busca da 

significação monumental do espaço urbano ( em particular os eixos e vias que 

associam edificios-marco ), o plano não esteve incólume a pesadas críticas dos seus 

contemporâneos.

Entretanto, apesar desta cruel lembrança - para nós arquitetos - que 

Giedion faz das restrições que fazem os engenheiros aos nossos predecessores do 

século passado, devemos separar "o joio do trigo".

realidade ( e dos problemas de seu tempo ), ao ponto de estarem os arquitetos 
totalmente alheios até dos custos dos seus projetos.
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A bem da verdade, boa parte desta restrições devem ser imputadas à falta 

de visão de muitos dos seus críticos, em compreender os impactos presentes e futuros 

da industrialização, na estrutura espacial da cidade, particularmente no que se refere 

ao crescimento populacional e à evolução dos meios de transporte.

Em particular, tais críticas devem ser associadas a uma visão pitoresca da 

cidade , que censurava a configuração espacial do ambiente urbano originado na 

perspectiva infinita proposta pelas novas "corredores" de transporte, propostos por 

Haussmann.

Entretanto, é verdade que como decorrência dessa predominante 

preocupação do plano com os aspectos viários, conduz a pensar em arquitetura como 

simples elemento de enquadramento dos eixos de circulação, condicionada portanto, à 

hierarquia e linearidade impostos por eles.

..."Será que as pessoas que passeiam, precisam ir desde da 

Madeleine à L'Etoile pelo caminho mais curto ? Ao contrário, os 

"Promeneurs" (os "passeantes") procuram uma forma de prolongar seu 

passeio. Este é o motivo pelo qual percorrem, 3 ou 4 vezes, em ambos 
sentidos, a mesma rua"... 14

Na Paris de Haussmann a rua ..."dominava a visão da cidade em geral"..., 

diria o engenheiro Adolphe Alphand, principal assessor paisagístico na reforma da 

cidade.

Isto não significa que alguns edifícios - marcos notáveis, não fujam a esta 

condição, porém via regra geral, inexiste um estudo do estabelecimento de parâmetros 

espaciais, explícitos ou implícitos, estruturadores do volume construído, e/ou 

edificável, além de aspectos quantitativos ligados a número de pavimentos (gabaritos ) 

ou recuos, por exemplo.

"técnicos" - em especial os problemas de tráfego e transporte - particularmente 

relacionados à proposta configuracional das próprias vias ( ..."ruas intermináveis e 

longas, para resolver o problema do transporte em grande escala ) que se estendam 
linearmente a perder de vista 13.



De importância notável para entender a formação do espírito moderno das 

vanguardas do século XX, tal contraposição atravessará o limiar do nosso tempo.
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Este, considerava as construções que não estavam voltadas para a rua, 

como "inexistentes" urbanisticamente, por não possuir vínculo algum com a cidade, 

além de apresentar uma "confusa" configuração, tida como sério defeito.

Portanto no corpo desta ideologia, a arquitetura teria sua missão 

principalmente restrita aos aspectos antes assinalados ( enquadramento viário ), ou 

seja, a exercer o papel de constituinte de uma organização formal pautada pelo sentido 
de ordem. 15

Os sumários exemplos aqui assinalados, não fazem mais do que 

estabelecer o perfil de uma complexa situação, que vai mais além de uma simples 

competição entre a École Polythecnique e a École de Beaux-Arts, sendo fundamental 

para entender uma continuidade entre os séculos XIX e XX, que não é alheia a pessoas 

como Affonso Eduardo Reidy.

Esta contenda, portanto, além de não comportar claros limites 

demarcadores da oposição, se reflete não somente numa distinção de metas, como em 

realizações de ordem diversa, ora mais associadas ao campo das idéias e da expressão 

( Romantismo ) ora no campo das específicas materializações concretas (o 

Racionalismo/Liberalismo de cunho lluminista ), que admitem imbricações variadas 

entre si.

Os termos dessa oposição, associados ao conflito "Ilustração- 

Romantismo", não diferem sobre a necessidade de mudanças e sim sobre a forma de 

operacionalizá-las e o grau de rigor na sua implementação, balizadas por formas 

opostas de entender a relação do conjunto ( a sociedade ) e as partes ( o homem ).

Este confronto, materializado pela determinação dos mecanismos mais 

eficientes para determinar o espaço-suporte de uma nova estrutura social, pautada 

pelos enormes desequilíbrios e contradições que a Revolução Industrial suscita, é, 

fundamentalmente ideológico, e transcende o campo disciplinar específico da 

arquitetura.
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Maior interesse tem o estabelecimento desta relação, quando observamos 

que a obra de Viollet-le-Duc abrange um leque amplo de manifestações arquitetônicas 

( embora centradas na Idade Média ), que podem ser consideradas como englobadas 
tanto no campo da reconstituição histórica quanto na crítica arquitetônica 17.

De fato, como testemunhado por antigos colegas e colaboradores de Reidy, 

era este, um interessado leitor das obras escritas por teóricos do século XIX que 

influenciaram fundamentalmente a formação do ideário modernista no século XX, 

notadamente Viollet-le-Duc e John Ruskin.

Atento a este processo, do qual forma parte nos primeiros anos da sua vida 

profissional, Reidy irá absorver, por um lado, boa parte dessas experiências locais e, 

por outro, aquele conjunto de idéias embutido no debate conceituai travado na Europa 

pelos teóricos das últimas décadas do século XIX que mais fortemente irão embasar o 

Movimento Moderno.

Como não podia ser de outra forma, tais questões irão estar presentes no 
Rio de Janeiro no século XIX, cujos primeiros passos deverão ser encontrados no 

contexto do acelerado processo de evolução urbana iniciado com a vinda da Família 

Real portuguesa, até chegar às fases das grandes propostas de intervenção nas 

primeiras décadas do nosso século, pelas mãos dos engenheiros sanitaristas.

Particularmente no caso de Viollet-le-Duc, é interessante observar como tal 

interesse ( que acaba conduzindo ao estudo da arquitetura gótica, segundo depoimento 

do arquiteto Francisco Bolonha, amigo e colaborador de Reidy ), parece 

complementar-se perfeitamente com as filiações construtivistas que com frequência lhe 
são atribuídas 16

Embora adquirindo novas formas de expressão, e exportada da Europa para o mundo, 

irá gerar - paradoxalmente - modelos de ação para a ruptura com o existente ( passado 

e presente ) pelo estabelecimento de diversas estratégias de apropriação espacial.

Isto é, agindo declaradamente no campo do historicismo, ele se volta ao 

passado com o intuito de encontrar indicações válidas para a ação presente. Porém, 

enquanto outros procuraram na história somente alguns aspectos ( formais,
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Concluindo considerações preliminares, devo reafirmar que o valor que 

atribuo a estas referências sobre os conflitos do século XIX, dizem respeito à necessária 

compreensão que precisamos ter do movimento moderno e a obra de Reidy ( como um 

recorte dentro dele ), onde confluem diversas correntes de pensamento, cujas raízes 

devem ser rastreadas nesse período.

sociológicos, etc.), ele anteviu na arquitetura do passado uma persistência de 

princípios, particularmente, de ordem construtivo e formais, que o induz a uma 

universalização dos mesmos.

O TIPO E O LUGAR COMO 
CATEGORIAS DE ANÁLISE

(...)" É nesse sentido, que quero escrever sobre arquitetura: 

procurando a razão de todas as formas, porque cada forma tem sua razão; 

indicando as origens dos diversos princípios e suas consequências lógicas; 

analisando os mais ricos produtos destes princípios e, também, mostrando-os 

com suas qualidades e defeitos; evidenciando as aplicações que podemos, 

hoje, fazer das artes antigas”(...)'B

Transparece no dito anteriormente, a relevância que atribuo a uma revisão 

da renovação de competências do arquiteto que o Movimento Moderno patrocina em 

seu projeto, ao considerar a arquitetura, como um elemento organizador da cidade, e a

Considerado por muitos autores como um verdadeiro pioneiro do 

funcionalismo, a relevância de Viollet-le-Duc consiste em começar a "definir a história 

da arquitetura como atitude formativa da consciência contemporânea".

Porém, antes de continuarmos nossa sucinta explanação sobre o assunto, é 

necessário fazer algumas considerações sobre as categorias de análise que 

estabelecem as diretrizes do estudo ’9.
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A proposta de analisar estas escolhas, nos remete à questão da análise das 

teorias arquitetônicas, entendidas estas, como a forma mais explicita da ideologia 

arquitetônica, denotativas dos sistemas de valores que a práxis arquitetônica projeta no 

canteiro, nem sempre de forma evidente no produto final.

Tal clareza deve ser perseguida, portanto, tanto na definição do binómio 

objeto/objetivos, quanto na escolha das ferramentas de análise que melhor se adaptam 

ao recorte adotado.

Reiteramos que este trabalho visa tomar como referência permanente, o 

grau de relação entre arquitetura e cidade, através do projeto e o estudo das sucessivas 

propostas conceituais - portanto ideológicas - de resolver a interação entre a o espaço 

urbano tradicional e o moderno, e o estudo do tipo de arquitetura que se origina dos 

parâmetros que surgem de tais escolhas.

Vistas estas questões à luz do presente momento, quando a cultura 

arquitetônica apresenta um quadro filosoficamente rico e conceitualmente confuso 

(quando referido a práxis), entendo que é necessário adotar metodologicamente a 

maior transparência possível.

Consequentemente, dadas as características do objeto-maior embutido no 

escopo principal ( a práxis projetual / o projeto, no contexto da obra de Reidy ) visto na 

sua íntima relação que tem com a produção da cidade, foi necessário adotar um 

arcabouço conceituai que contemplasse uma clara abrangência temporal e disciplinar.

relação que tal conceituação guarda em relação a ação de Reidy, como arquiteto, e 

com a renovada crise de competências que vivemos.

Como dito anteriormente, a reflexão teórica pela qual tenta-se 

compreender e interpretar o oficio arquitetônico, representa o meio de adquirir 

consciência dos seus diferentes aspectos. Mas esta afirmação não é absoluta nem 

universal : a reflexão teórica e o seu produto ( a teoria) pode desempenhar o papel 

oposto, isto é, não o de descobrir, senão o de encobrir, não o de propor aberturas e 

sim o de consolidar situações já estabelecidas de antemão.
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Podemos afirmar que todo ato de projetar inclue uma instância (momento) 

tipologica: chegado o momento de dar forma concreta ao sistema de coordenação de 

funções (o que equivale o modo de correlação dos espaços) o arquiteto recorre ao

De tal modo, que para seu uso corrente, poderíamos definir o "tipo 

arquitetônico" como um sistema de relações topológicas entre elementos espaciais e 

entre elementos formais, que se corresponde com um sistema de coordenação de 

funções, e de um sistema estrutural que não significa, portanto, precisas definições 

formais.

Segundo Argan22, um "tipo"é um ..."modo de organização do espaço e de 

prefiguração da forma ... referido a um conceito histórico do espaço e da forma"...

Esta noção nos remete ( mais em termos explicativos que metodológicos ) a 

compreensão das invariáveis intuitivas que condicionam o processo real de projetar, 

pelas determinação de pautas de seleção ou recorte.

Relembrando a noção de tipologia, devo frisar que ela é adotada a partir da 
reconceituação e resgate que dela faz Argan20, com o intuito de externar uma 

paradoxal determinante dialética no processo projetual e sua avaliação crítica 21.

Assim, a noção de tipo/ tipologia ( já utilizada anteriormente ) e de lugar 

emergem com de notável conveniência para tratar a complexidade temática proposta e 

as imbricações históricas nela envolvidas, perfilando categorias de estudo bem nítidas.

Isto é, constitui uma unidade significativa, deduzida de uma série de 

exemplares, a partir da qual podem ser concebidas obras que não se assemelharão 

entre si. Neste aspecto, a noção de tipo se diferencia da noção de modelo, 

considerado este como que constituído por um conjunto de formas definidas que dão 

lugar as repetições mais ou menos literais.

Isto é, que foi formado, seja por abstração de diversos edifícios ou pela 

generalização de uma criação individual, ligado, na sua origem, a certas condições 

históricas e, em certas ocasiões, a certas propostas gerais ( caso específico dos tipos 

corbuseanos) a partir dos quais constituiu-se uma "carga significativa".
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Em sua nova função, algumas características ficarão acentuadas, outras 

serão acrescentadas, e outras, enfim, ficarão anuladas ou ocultas, mas, o que 

particularmente nos interessa considerar aqui é a forma como são "adquiridos" estes 

tipos, e os resultados de tais ações.

O estudo destas relações determina a conveniência , em nosso entender, 

do uso conceituai da noção de tipologia, que contribui para definir claramente as 

mesmas particularmente no que se refere as relações de "receptor-emissor-produtor" 

com o produto arquitetural.

A razão deste interesse reside em que a instância tipológica do projeto 

pode desenvolver-se de maneira crítica ou a-crítica e os resultados podem ser, no 

primeiro caso, a criação de novas tipologias dadas pela reelaboração das que foram 

tomadas como ponto de partida ( que resulta no enriquecimento e consequente 

realimentação do sistema ), ou bem, no limite, a criação de verdadeiros "contra-tipos", 

que aparentemente representariam o seu "esgotamento" .

No segundo caso, isto é, o de uma posição "a-crítica" teremos o caso 

clássico de "consumo" do tipo, ao final de um processo de desenvolviemnto, 

entendendo, neste caso, o termo "consumo" empregado não no sentido de parte do 

ciclo de produção, e sim como "consumissão" ou "consumismo", dado que não 

nasce uma nova tipologia de uma tipologia consumida: o sistema fica estagnado por 

falta de realimentação.

elenco de tipologias de coordenação funcional e espacial, seja para desenvolver 

aquelas que interprete como mais adequadas para resolver seu problema, seja para 

negar, uma a uma, as soluções que lhe apresentam e procurar uma nova, que pode, 

no limite, chegar a se constituir num "contra-tipo".

Por outro lado, a eleição de um tipo é, certamente, um ato ideológico, 

entendendo, no caso, o termo "ideologia" não no sentido negativo da construção de 

uma falsa consciência para encobrir a realidade, e sim no sentido ineludível e objetivo 

do particular recorte que o pensamente ou a ação formulam no "continuum" da 
realidade, e através da qual, a apreendem e a conformam 23
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Embora a discussão sobre a noção de lugar não chegue a constituir um 

corpo disciplinar coerentemente formado, como muitos autores reconhecem, pode-se 

afirmar que existe um conjunto de fontes e referências - provenientes de diversos 

campos do conhecimento - presentes em diversos trabalhos nos quais aparece a 

questão, seja em forma de colocações explícitas do conceito, ou em forma de idéias 

afins que convergem na sua definição.

A noção de tipologia reafirma que o objeto da arquitetura é precisamente o 

de reconciliar estas tipologias "novas" e "antigas". A própria idéia do "tipo" supõe 

uma continuidade histórica e que, portanto, tanto o novo como o antigo, modificam-se 

ao tomar contato entre si, numa relação dialética.

2) Momento de Determinação Formal: caracterizado pela seleção de 

formas baseadas na "memória coletiva" do autor como ser social (eu/coletivo)

1) Momento tipológico: considerado como seleção de formas baseadas na 

"memória pessoal" do autor como indivíduo (eu/indivídual)

Nos referimos especificamente aos já mencionados dois estágios principais 

no processo de escolha de formas significativas ( criação ) por parte do autor:

Independente do número e diversidade de tais trabalhos, parece haver um 

consenso que a irrupção de tais idéias no campo especifico do conhecimento

Ou seja, seja em um ou outro estágio, estamos na presença de dois níveis 

de ação da "crença" (no sentido pierciano) : uma determinada pelo indivíduo e outra 

pelo coletivo, incidindo na definição do produto do ato criativo, na forma de 

"convicções prévias" (os "paradigmas" de Kuhn 24).

Já no que se refere à noção de lugar, a sua utilização decorre da 

conveniência que apresenta na peculiar relação do lugar com a história, através da 

forma edificada, possuindo, portanto, uma dupla qualidade tanto como objeto de 

conhecimento em si mesmo, quanto ..."um valioso referencial do projeto, como sítio 

ou contexto"..25.
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O confronto que supõe tal visão com o ideário arquitetônico-urbanístico 

do Movimento Moderno, ( particularmente vitorioso em termos de realizações na 

Europa da 2a Pós Guerra ) visa colocar a realidade, na sua condição complexa e 

fragmentada, como ponto de partida de uma releitura do quadro contraditório que gera 

a forma arquitetural, enfatizando a relação arquitetura-cidade.

Tais estudos surgem induzidos tanto pela busca de uma resposta 

alternativa ao esquematismo do standar espacial proposto pelos CIAM, como pela forte 

intenção de estruturar um conhecimento arquitetural.

Porém, como comentei anteriormente, deve-se reconhecer que os 
trabalhos de Aldo Rossi 2b, e Robert Venturi 27, constituem, inegavelmente, senão os 

primeiros, os mais destacados em nível internacional a apresentar uma visão 

suficientemente estruturada, das questões relativas à relação da arquitetura com o meio 
urbano.

Portanto, um rico arcabouço conceituai é construído (concomitante com a 

complexidade do universo de referência ) a partir de tal proposta, sendo para tal 

incorporadas uma série de noções ( muitas delas retomadas agora ) tais como: a 

relação com a história, os elementos do projeto, as noções de lugar 
( HEIDEGGER,1954 BACHELARD,1957 32; BOLLNOW,1969 33; MERLEAU-PONTY, 

194 5 34 ) e de tipo ( ARGAN,1962 35), significado, representação e linguagem em 

arquitetura ( PANOFSKY,! 95 536 ; ECO,1976 37; BONTA,1977 38 , etc., além de idéias

arquitetural, deve ser associada à década de '60, particularmente a atitude 

contestatória do grupo rebelde dos CIAM - o TEAM X, - que inicia o debate sobre a 

validade da censura à fragmentação do espaço urbano, ( claramente embutida na Carta 

de Atenas ) centrando sua atenção sobre uma maior valorização do espaço cotidiano 
na construção do espaço urbano.

Com a mesma idéia dos Smithson28 e Bakema29 ( TEAM X ) 30, Rossi e 

Venturi tentam com firmeza, recolocar a visão da arquitetura em trilhos conceituais 

parcialmente interditados - pelo menos implicitamente - pelo projeto moderno, ao 

destacar a natural complexidade e fragmentação do espaço urbano e arquitetônico.



Sem desvaler os méritos daquilo que tradicionalmente é considerado no 

projeto como uma correta implantação, a leitura da arquitetura proposta por tal 

abordagem, situa-se bem mais além do que uma eficiente consideração dos aspectos 

físicos do sítio, ao resgatar a historicidade deste, concebida aqui como um conjunto 

de pautas configuracionais vinculadas à tradição formal de construção do lugar.

Fugindo, portanto, tanto do viés de um contextuaiismo primário 

(inconsequente ) que visa encontrar no meio simples pautas de imitação, para garantir 

a "eficiente integração ao entorno", quanto de um esquematismo funcional, a relação 

dialética da arquitetura com a cidade deve ser entendida a partir do que muitos autores 

chamam de "poética do lugar", que tem os méritos evidentes de gerar uma ação de 

projeto que recoloca a história como instrumento operacional, antes que um devaneio 

erudito.

Entendida a cidade a partir de tal conceito, ela pode ser vista como fonte 

inesgotável para a .."revelação da chave do sentido da própria intervenção" 42, 

permitindo um nível de compreensão ( construído a partir da experiência ), ao procurar 

descobrir as regras de construção do lugar.

No que se refere especificamente à noção de lugar, que parece surgir 

como a explicitação de um conteúdo significativo do conhecimento arquitetural, 
especialmente relacionado a uma reconceituação do processo projetual, podemos 

afirmar que assinala um dos caminhos mais consequentes para articular as noções que 

articulam a arquitetura com o urbano.

Assim, portanto, a recuperação de tal historicidade estabelece um 

compromisso operacional com o projeto, ao fornecer pela compreensão da estrutura 

formal do meio, uma interpretação adequada para balizar a intervenção.

afins como genius loci ( CH. NORBERG-SCHULZ, 1979 39) fragmentação, 

permeabilidade, legibilidade, collage, obra aberta ( ECO,1976 40 ), descontinuidade, 

lógica social do espaço ( HILLIER & HANSEN, 1984 41), etc.

Em síntese, assim como na noção de tipo / tipologia, desenvolvida por 

Argan e Colqhoun 43, a idéia de lugar é utilizada neste trabalho como forma de 
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Em linhas gerais, reitero que o fato de ressaltar a importância da utilização 

da noção de lugar como categoria analítica neste trabalho, decorre da conveniência 

que tal conceituação apresenta na procura de revelar no processo de produção 

arquitetural uma determinada concepção do projeto como resultado de um 

conhecimento da complexa configuração do ambiente humano.

O conceito aparece, portanto, como vinculado a uma consequente 

recuperação da história como ferramenta analítica e de projeto, ou seja, concebida a 

partir da tradição formal da constituição do lugar, como significado e significante.

AS FONTES FILOSÓFICAS DA 
NOÇÃO DE LUGAR

Afinal, um dos sentidos básicos da escolha deste arsenal metodológico, é o 

de reiterar, fundamentalmente, que embora o arquiteto não seja o único agenciador da 

paisagem urbana - construída e não construída -, o projeto do edifício transcende 

muito mais os limites da resposta "eficiente" de implantação no sítio, tendo uma alta 

parcela de responsabilidade na qualidade da configuração do espaço urbano, seja 

aquele consciente ou não.

Parafraseando a imagem gestáltica da relação "fundo-figura" (rebatida no 

binómio arquitetura-cidade), posso afirmar que se verifica uma relação dialética de 

contraste ( básica para a distinção entre os termos ), onde edifício e cidade possuem a 

dupla qualidade ( simultaneamente, portanto ) de objeto (figura ) e suporte (fundo ) na 
visão cotidiana do espaço.

interpretar as aludidas poéticas, que originam o projeto, condicionando as escolhas ou 

recortes (ideologia) que interpretam ( ou re-interpretam ) o espaço arquitetural.

A idéia de lugar, longe de sugerir -enquanto referência- uma simples 

mimese formalista da apreensão do contexto, contém a potencialidade de gerar uma
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ação ( a praxis projetual ) que, sem renunciar à autonomia de seu processo, esteja 
dotada de significado.

Um dos autores que mais consistentemente trata a noção é Martin 
Heidegger 44, de quem recolhemos alguns conceitos que auxiliam a compreensão do 

raciocínio

..."Habitar, no mundo, significa tanto estar "na 

terra", " sob o céu", como também de "estar com as coisas", 
pelo ordenamento, cuidado que o "habitar" supõe"..45

O “lugar" é o mundo construindo, um mundo provido de sentido, distinto 

do mundo direcional entendido por "espaço". O habitar deve ser visto como 

permanecer em um lugar que é o natural modo de ser do homem no mundo. O 

genuíno conceito de “habitar" compreende o "construir", entendido este tanto como 

cultura, quanto o ato de levantar edifícios. O lugar, portanto, dá acesso ao mundo, 

ordena-o. Do “habitar" surge o enraizamento (pertencer a algo): o mundo cotidiano.

Em Heidegger, o mundo e as coisas são conceitos interrelacionados: o 

mundo cotidiano é algo feito de coisas concretas ( onde arte e arquitetura se situariam 

), distinto das abstrações científicas.

Mas, logo o autor se indaga como o ato de "construir" pertence ao 

"habitar": Heidegger o explica pela figura da “ponte" que reúne margens, rio e terra, 

ou seja como objeto, reúne o mundo. Porém ela em si mesma, além de ser uma 

situação ( lugar) ela contribui a construir uma: prover um sítio determinado do mundo

É interessante o exemplo dado por Martin Heidegger 46 ao analisar as 

raízes das palavras "Bauen" em alemão e "Raun" em saxão antigo, onde o "construir" 

se associa à noção de "HABITAR", estar em um lugar especifico, tomar o mundo sob 

seus cuidados, ordená-lo.
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Já no dicionário da língua portuguesa, encontramos várias definições das 

quais destacamos:

Como se mostra a espacialidade na vida humana? se evidencia menos pelo 

"espaço cósmico" do que aquele espaço intencionado referido ao homem como 
sujeito 47

(1) Espaço ocupado, sítio;

(2) Espaço;

(3) Sítio ou ponto referido a um fato;

(6) Esfera, roda, ambiente;

(7) Povoação, localidade;

(13) Posição determinada.

O edifício propõe lugares que produzem espaço e um sítio para o mundo. 

A natureza do edifício está no fazer "habitar" e se este é o modo de ser no mundo, as 

construções os edifícios irão dotar de presença esse modo de ser e se corresponder 
com ele 48.

A termo sítio, por definição etimológica ( latim "sitius") tem diversas 

acepções, que vão desde o espaço ocupado ( ou possível de ocupação ) até "chão 

descoberto, espaço de terra, terreno". Em linhas gerais ( a língua espanhola é mais 

explícita neste sentido ), o termo sugere uma categoria de espaço que é ..."proposito 

para alguma coisa" 49

No interior desta conceituação a distinção entre lugar e sítio, assume uma 

importância considerável , distinção que não elimina a recíproca complementação 

entre ambos, independente da confusão semântica encontrada com frequência nos 

dicionários.

A noção de espaço faz referência à questão dimensional a algo relacionado 

com a noção de extensão e à possibilidade de medida. Porém tais espaços, através dos 

quais vamos diariamente, estão proporcionados pelos lugares. Sempre estamos em 

espaços de tal forma que temos a experiência de estar constantemente em lugares, 

como coisas próximas e distantes.
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"limite", 

grego).

Em última análise, ambos temos, pese a confusão do dicionário, são 
diferentes e, por outro lado, se complementam.

"Acima, não é uma direção qualquer, senão aquela 

a onde são levados o Fogo e o leve, do mesmo modo, abaixo 

não é algo arbitrário e sim o lugar onde está a terra, o "pesado". 

Por isso, as direções não se distinguem só pela posição, senão 

também pelo efeito "..51

Enquanto o sítio contém a potencialidade de uma utilidade, ação, ou 

função, o lugar supõe uma situação específica - não ambiente, não potencial - real que 

referência o sítio a um contexto mais amplo já o conceito de sitio acrescenta ao lugar, 

do propósito ( "para alguma coisa" ) que contém.

Antes que o sistema de relações entre coisas, o espaço aristotélico é um 

a partir do exterior, do volume ocupado por um objeto. ( isto é, o "topos"

Portanto, a idéia de lugar engloba tanto aspectos significativos, que nos 

remontam à tradição e a história ( noção de pertinência ) como ao sentido de ordem a 
que se refere Ch. Norberg Schultz 50, (..."Habitar é construir, colocar o universo em 

ordem"), sintetizados ambos, naquilo que denominamos "cultura".

O sentido da referência a Bollnow reside, fundamentalmente, no mérito 

dele em remontar suas considerações à noção do espaço na Grécia clássica - citando a 

física de Aristóteles -, de onde conclui que o espaço tem para este último uma 

estrutura "natural", compreensível pela própria significação de "phisis", que em grego 

significa natureza - e não ciências físicas - ou natureza física, aspecto que fica, por 

exemplo, claramente evidenciado no seguinte parágrafo:

Em certo sentido na noção de "Topos", segundo Bollnow, espaço e lugar 

coincidem, já que quando os gregos se questionam "a onde pertence isto?" estariam



Interessa deste estudo extrair os seguintes conceitos:

2) O espaço é aquilo que é envolvente, em que tudo tem seu sítio e lugar;

6) Distinção de três categorias dos elementos que compõem o espaço:

pontual, específico, significativoLugar

Sítio -> potencialidade de desempenhar uma tarefa6.2-

espaço livre descriminado, criado pelo homem disposto"Platz"
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3) O espaço não é naturalmente infinito por natureza, mesmo no caso do 

espaço livre, que se torna mais de uma potencialidade de avanço sem impedimento 

para o desenvolvimento da vida humana, medido pelos conceitos subjetivos de largura 

e estreiteza;

4) Portanto, noções como espaço e liberdade se associam, ao entender o 

primeiro como sendo de livre mobilidade que o homem precisa, inclusive o que existe 

-intersticialmente- entre os objetos.

1) Estruturação elementar axial do espaço, ou seja, por um sistema natural 

de eixos ( acima, abaixo, adiante e detrás, esquerda, direita );

indagando sobre a real estrutura do espaço, reconhecendo, portanto, que dentro dela 
tudo tem seu lugar próprio e adequado.

6.3-

para seus fins.

Logo a seguir, a partir da análise etimológica da palavra alemã "RAUM" ( 

espaço ), Bollnow conclui que carece de sentido falar de espaço que não contenha a 

potencialidade de ser preenchido por uma "necessidade vital concreta".

5) No último caso -como espaço intersticial - o espaço só pode ser 

considerado como tal enquanto vazio: chega à superfície dos objetos sem penetrá-los.

Como observa Rivas Sanz , a relevância do estudo de Bollnow, supõe uma 

..."verdadeira síntese da espacialidade, vista a partir da existência do homem no 
mundo”.52



Assim, como assinala C.N. Schulz :
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ARQUITETURA
CIDADE E LUGAR

Habitar é construir ( continuação da paisagem ). Construir é impor ordem 

ao universo, é atribuir sentido ( ideia de pertinência ). O sentido de tal ordem, quando 

rebatido na formação das cidades muda, portanto, em forma correspondente à visão de 

universo do homem, e, sobretudo, à posição do homem dentro desse universo.

A clássica questão grega "a onde pertence isto? " é retomada por Bollnow 

em termos do espaço como delimitação, como lugar, relacionado com coisas, 

tentando clarificar a estrutura natural do espaço: os caminhos, os centros ou lugares, o 
horizonte, o vasto mundo.53

..."As obras de arquitetura são coisas e seu significado consiste em que reúnem, ou 
seja, no seu mundo. O 'reunir' em geral, é possível pela existência da arquitetura, isto

é, de uma 'linguagem' de estruturas, arquitetônicas, ambientais,essenciais"...54

Ordem e pertinência, somados a necessidade de enraizamento decorrente 

da noção de habitar/construir de Heidegger, que condicionam a relação entre coisas e 

lugar, são conceitos importantes, dos quais boa parte da crítica arquitetural irá se 

utilizar,, a partir da década de'60.

O espaço secularizado medieval cede terreno ao humanismo renascentista

e, posteriormente, ao racionalismo humanista, motivando este processo e gradativo

Concomitante com a noção de lugar se evidencia o processo de 

ordenamento , considerado este tanto como denotador da necessidade do espaço, 

quanto intimamente ligado à sua compreensão.

As mudanças nas diretrizes do ordenamento desse universo - as cidades - 

marcam diferentes interpretações - ou, melhor, representações - do espaço.



1) FASE 1 - Caracterizada pelo temor à natureza.
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Pelo lado oficial ( a urbanística do poder ) a cidade é tratada como um 

grande organismo que deve se munir de todo o arsenal de melhoramentos que a nova 

tecnologia industrial permite, visando o estabelecimento de uma "ordem".

O século XIX é fervilhante em idéias e propostas: um grande laboratório 

virtual onde propostas e realizações surgem como expressões de formas de 

pensamento sob o significado das novas visões do mundo.

Enquadram-se neste processo as três fases a que se refere E.D. Gutkind55, 

quando se refere as sucessivas mudanças que se operam, na história da "civilização 

ocidental" ( européia ), na relação do homem com o meio ambiente.

Neste rol de problemas a questão da habitação operária e sua inserção na 

cidade, se impunha como premissa básica tanto para utópicos como para políticos, 

industriais e administradores, e não pelos mesmos motivos, é claro.

2) FASE 2 - Aumento da confiança do homem em si mesmo, que conduz a 

um convívio/adaptação racional do meio ambiente.

3) FASE 3 - Fase de agressão e conquista, com conceito de ordem como 
paradigma.

O movimento moderno, herdeiro parcial do racionalismo iluminista, e do 

romantismo revolucionário, é, entretanto, o único movimento consistente; é 

consequente em arquitetura, surgido do espírito de uma vanguarda cuja gestação se 

inicia no século XIX.

Embora com frequência identificado com a conceituação universalizante 

de cidade associada ao funcionalismo, seu projeto emana daquelas propostas vitórias 

que no século passado ( particularmente na 2a metade ), surgem de encontro a 

possíveis sanções alternativas para a nova estrutura social que se delineava.

aumento de confiança do homem nas possibilidades de, através do conhecimento, 
capturar a natureza, num sentido global.
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Porém, a "ordem" imposta à cidade é vista, fundamentalmente, como uma 

questão técnica ( Haussmann ): Infraestrutura viária e de serviços e o aparecimento do 

"zonning" ( zoneamento ) como premissa básica da "otimização" funcional do espaço 
urbano.

Porém, ainda em fins do século XIX a crença nas "benesses" potenciais que 

marcaram o otimismo industrialista que marcou o período, ainda continuariam com 

grande força.

Posição ao mesmo tempo utópica, e ingénua, o desenho urbano de Camilo 

Sitte é mais uma crítica ao "realismo tecnicista" de propostas como a do Barão 

Haussmann, do que propriamente uma proposta consequente de intervenção, 

concomitante com a anarquia e devaneio do pensamento romântico, em 

devido ao caráter paliativo de muitas idéias suas.

Não obstante o dito anteriormente, seria C. Sitte o mentor daquele grupo 
de propostas que irão fornecer as bases de muitas idéias daqueles grupos de propostas I 

que François Choay 57 define como "pre-urbanísticas" ( que precedem o movimento 

moderno ), particularmente o conceito de "cidade jardim".

Devem ser incluídas neste grupo, com destaque, as românticas propostas 
de Camilo Sitte 56, que engajado numa visão pitoresca da paisagem urbana, sugere - a 

partir de um revivalismo neogótico - um retorno aos méritos da cidade medieval.

Na calçada oposta, referida tanto como crítica ao esteticamente 

deteriorado quadro espacial das cidades industriais, quanto às propostas urbanísticas 

enquadráveis na visão técnica do problema urbano, várias são as propostas surgidas 
nas últimas décadas do século XIX.

Destacando a organicidade da estruturação da cidades góticas, Sitte 

trabalha sobre aqueles espaços que reforçariam a utilização cotidiana da cidade ( 

ruas, praças, relações entre praças e templos e edifícios, etc.), valorizando um 

equilíbrio entre eles, através do estabelecimento de relações de proporção e escala, 

num evidente espírito tratadista.
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Porém, paralelamente a esta linha de pensamento, será nas duas últimas de 

décadas do século, que aparecerão as primeiras propostas concretas alternativas, que 

incorporam decididamente a visão paisagística como extensão do edificado, em boa 

parte originadas nos conceitos de Camilo Sitte.

O sentido destas considerações gerais sobre a urbanística do século XIX 

decorre da verificação da sua transculturação a todas as cidades do mundo, inclusive 

no século XX, e particularmente no Brasil, que induziam intervenções - muitas vezes 

pontuais e desligadas, portanto, de um plano maior - que em muitos lados irão 

condicionar a confirmação do espaço urbano - e da arquitetura - até hoje.

Cristaliza-se, assim, uma tendência que já tinha sido assinalada quando 

nos referidos aos conjuntos habitacionais franceses e, paralelamente, ingleses ( Bath), 

cujas origens se remontam a urbanística barroca tardia, e que se sintetizam em duas 

claras propostas: a cidade jardim e a cidade industrial.

De fato, estas propostas são herdeiras do profundo conhecimento que 

caracteriza os últimos anos do período barroco, em resolver tanto as relações entre os 
edifícios e a natureza, ou seja, ..."entre construções e elementos orgânicos"... 59

É, por exemplo, o caso de Otto Wagner para Viena (1888) onde numa 

grande escala de intervenção, e convicto que só um ordenamento rígido, aliado à 

eficiência da gestão, poderiam garantir o problema de habitação nas grandes cidades, 

retoma a ideologia embutida na noção de ordem do plano Haussmann.

Em certos aspectos, Otto Wagner apresenta um ponto que ..."em seu 

conjunto era muito mais rfgido e estático que as sanções dadas por Haussmann a 
Paris"... 58

Porém, o esgotamento que sofre o modelo da urbanística ordenadora do 

século XIX no sentido apontado por Giedion, de se contribuir com novas propostas 

esvaziando - portanto - a capacidade do modelo de organizar o espaço segundo os 

problemas crescentes da época, nem por isso leva a sua extinção com o século.
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Por outro lado, classicismo e romantismo apresentam como denominador 

comum, uma coincidência no que tange a qual a melhor estrutura social, que deveria 

estar pautada pela simplicidade e naturalidade em contradição à afetação característica 

da aristocracia.

Porém tal união ( edifício - natureza ) será de diferente categoria a aquela 

em que irá se transformar na expressão máxima do romantismo, junto com a literatura 

e a pintura: o paisagismo pitoresco.

Reiteramos que analisar esta mudança é fundamental, não só para 

entender o sentido tanto da cidade jardim de Ebenezer Howard e a Cidade Industrial 

de Tony Garnier, como compreender a própria cidade ideal proposta pela arquitetura 

moderna ( CIAM / Le Corbusier).

Enquanto a visão clássica da relação do homem com o meio ambiente, 

fortemente associada a visão renascentista, é vista como uma expressão do domínio do 

segundo pelo primeiro , o romantismo pitoresco propõe, a partir não do passado 

clássico e sim da imagem mítica do Éden e do "nobre selvagem", uma atitude de 

mímese entre ambos.

De fato, tanto o absolutismo da contrareforma quanto o da monarquia, são 

os promotores principais de tão nobre produto, e a cidade tradicional - decadente - 

abandonada.

Também o neoclassicismo não foge a tal estigma, ao ponto tal que, de 

Versailles ( 1668-1684 ) a Bath ( Lansdowne Crescent / 1794 ) o edifício ( a unidade 

residencial ) foi colocado em contato com a natureza, porém, somente para monarcas, 

nobres e ricos - e anónimos - burgueses industriais.

Entretanto, apesar dos méritos evidentes de tais aspectos, somados a uma 

visão universalista, este período é, por outro lado, absolutamente alheio à cidade 

tradicional, que sofria os efeitos da industrialização galopante, sendo a expressão 

máxima - e única - das classes dominantes de plantão.
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A fragmentação das idéias do romantismo que impede qualquer esforço 

em determinar um sistema de idéias definidas, parece conduzir à afirmação de que 

mais que uma filosofia, ele representaria uma das dimensões de nossa "psique" 60.

O ROMANTISMO E AS VANGUARDAS 
MODERNAS DO SÉCULO XX

Chegando neste ponto do discurso -considero necessárias algumas 

digressões mais aprofundadas sob as condições fragmentárias do pensamento 

romântico, fundamentais para procedermos à associação de tal universo, com o 

espírito e práxis das vanguardas ( particularmente a arquitetura moderna ) em nosso 

século.

..."Se na França o movimento romântico assume caráter 

revolucionário, na Inglaterra tende ao reformismo e na Alemanha ao 

racionalismo" 61

Com frequência definido como "a expressão do Orgiástico em 

contraposição à feição apolínea", o romantismo esta intimamente vinculado à história 

das revoluções e contra revoluções (na Europa e na América Colonial), que delineiam 

seu curso, admitindo três pontos de partida: Alemanha, Inglaterra e França, onde 

reconhecem diferentes tendências.

Assim, ao domínio sobre a "natureza" da atitude clássica / racionalista, 

opõe-se a " harmonia * entre ambos (" Homem / Natureza" ) mediada pela 

"simplicidade primitiva", para atingir o autoconhecimento e gratificação espiritual.

Porém, o romantismo é fundamentalmente "Antirracionalista” ao 

interpretar que, nos problemas, essenciais da vida do homem, é muito mais seguro 

confiar nos sentimentos. Embora as implicações e oposições entre o espírito clássico e 

romântico nem sempre são tão claramente delineadas.
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O romantismo ( ou as diferentes correntes que apresentam certos 

denominadores comuns, conduzindo a esta classificação ) perfaz o roteiro dos 

contrários em relação à razão da inteligência iluminista.

Marcado pelo caráter conflitante, representado em parte pelo colapso do 

senso da medida e pela exacerbação sensorial, acaba aliando-se ao espírito barroco.

Assim, esta revolta do sentimento e emocionalidade contra o "Império do 

Logos", encontra - através da estética - a forma de superar o problema essencialmente 

positivo de libertação do homem de "condições existenciais inumanas, encontrando na 

beleza seu grande mundo"...

Colocados tais movimentos, em rota de colisão com o ideário neoclássico 

incómodo conceito ( este remanescente da reação do iluminismo ao 

"incômodo"conceito espacial barroco ), ele se alimenta de uma estranha confluência 

de .."correntes arcádicas e barrocas retardatárias que se encachoeiraram com filosofias 

anti-iluministas como as de Jean-Jacques Rosseau”... 63

Embora esta não seja uma questão alheia à filosofia clássica Alemã, o 

desenvolvimento do assunto pelos pré-românticos antecipa a estética de Hegel, e 

estabelece um vínculo forte entre sensualidade e experiência sensível.

Vários autores (Oliveira, 1979) coincidem ao reconhecer, reconstituindo a 

saga do movimento, a existência do chamado período "pré-romântico", entendido este 

como conjunto de tendências de cunho artístico a partir da 2a metade do século XVIII. 
62

Apesar do viés interpretativo do romantismo, no século XX, que muitos 

autores encontram nas manifestações mais sórdidas e reacionárias do nosso tempo, tais 

como as encontradas na idéia do "Terceiro Reich" alemão e do fascismo italiano, sem 

dúvida devemos atribuir às heranças contestatórias do romantismo, tanto o sentido 

panfletário e estóico das vanguardas modernas, quanto a procura da estruturação ( e 

não "reestruturação") da sociedade e do espaço para alojá-las, através do 

enquadramento urbanístico.
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Outrossim, o corpo ideológico do liberalismo ( desdobramento romântico 

que remonta suas raízes a Rosseau e Montesquieu ), por sua vez assimila e incorpora 

abertamente, noções fundamentais tais como a idéia indivisível e irreversível do

Em princípio, esta afirmação pareceria contrariar a acepção tradicional de 

"racionalista", por exemplo a arquitetura moderna, se considerarmos que o traço 

marcante do romantismo é uma revolta radical contra tal linha de pensamento dois 

séculos atrás (século XVIII).

A partir da falta de coesão de idéias do romantismo, já mencionada, 

caracterizada por fragmentações regionais que sofrem desdobramentos e imbricações 

até com o racionalismo iluminista que combate, o romantismo nos oferece pistas e, 

portanto, pautas de análise, para entender o processo que, ainda no século XIX, irá 

confluir numa nova arquitetura.

O programa político do liberalismo embutido na sua "declaração dos 

direitos do homem" ( herdeiro da Revolução Francesa ) denota claramente o elemento 

que o vincula com o iluminismo: a liberdade do indivíduo diante do poder fosse em 
termos da monarquia (direito divino) ou pacto social ( democracia 66

Como diz F. de Oliveira M, os poucos representantes do pré-romantismo 

são monarquistas ( Chateaubriand, Lamennais, e Vítor Hugo 65, por exemplo ), e só 

posteriormente ( 2S época romântica / meados do século XIX ) irão se colocar na 

oposição. Com o posterior refluxo da onda revolucionária, Vítor Hugo iria transforma- 

se em "profeta da democracia".

Quando analisado pelo ângulo político, a característica ambiguidade do 

romantismo nos permite, no caso francês, elucidar tais desdobramentos mais 

claramente.
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Sem dúvida, boa parte desta utopia social que, fundamentalmente, 

propugna uma sociedade harmónica em que todas as necessidades humanas fossem 

satisfeitas, irão estar claramente presentes na "sociologia urbanística" proposta em 
1933 por Le Corbusier em "La Ville Radieuse" 67.

Assim, a origem do socialismo utópico surgido no seio ideológico do 

romantismo francês, a partir da ética da solidariedade, não chega a produzir grande 

impacto naqueles países em que triunfara o liberalismo Inglês.

Com frequência foi atribuído, erradamente, ao romantismo o aparecimento 

da consciência histórica no mundo moderno, querendo com isto sugerir que o século 

XVIII (leia-se o racionalismo da ilustração ) careceu dela.

Sem dúvida tal assertiva só pode ser atribuída aos própios apologistas do 

romantismo, dado que tal consciência não foi somente própria da ilustração, como ela 

mesma introduz uma forma de ver a história como a fonte de ensinamentos para o 

homem.

Porém, ainda na 1a metade do século XIX, as contradições e problemas que 

desde o seu anterior assolavam a sociedade atinge seu ponto de gravidade máximo: o 

problema da pobreza como expressivo da simultaneidade da riqueza e da miséria na 

mesma estrutura social, o que contribui à expansão das idéias socialistas ( Charles 

Fourier, Saint Simon, Leroux na França e Robert Owen, na Inglaterra, por exemplo ).

Para Oliveira, e vários outros estudiosos, a distinção básica entre as 

concepções historiográficas de classicistas e românticos deve ser encontrada no 

sentido de interesse e utilidade que cada um atribui ao passado: enquanto para a 

"Filosofia das Luzes"a história ( o passado ) delineava os caminhos para construção (

ILUMINISMO, ROMANTISMO E 
CONSCIÊNCIA HISTÓRICA
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O dito fica bem evidenciado na simbologia embutida no sentido das 

diversas representações das "ruínas" romanas e gregas de um Piranesi, por exemplo, 

destacadas dos sítios arqueológicos tão visitados na época, as quais terão de diferente 

alcance para uns e outros.

Na verdade neoclássicos e românticos irão beber na mesmas fontes da 

antiguidade clássica princípios bem distintos.

Enquanto a Iluminação verá no estudo da tradição greco-romana a referida 

"perfeição apolínea" da qual irão emanar os princípios de aperfeiçoamento do 

pensamento humano, os românticos irão procurar as raízes rurais do homem.

futura ) de um mundo melhor, para os românticos é um devaneio mental sem rumo, no 

anseio de procurar os "álibis" que justifiquem suas idéias de revolta e ruptura.

Portanto, tal ponto de vista sugere claramente duas valorações distintas da 

historia, já que enquanto para uns, é o caminho do futuro ( o passado como 

aprendizado daquilo que não deveria mais ser ), para outros não passa de uma 

argumentação das propostas alternativas do presente.

Enquanto que para os neoclássicos serão representativas de uma herança 

que será reconstituída para recompor uma linha superior do conhecimento, os 

românticos, em contrapartida, irão encontrar a ambiência perfeita para a meditação

Assim, procuram apreciar nas imagens virgilianas da Arcádia o seu 

encantamento com a (...)" terra de beatitude pastoral absoluta, símbolo de perfeição 

(da alma) imaginária utópica"... isto é, a representação do ...."anseio por um passado 

ideal de paz e inocência "(...)68

Embora não possa ser negada a procedência de tais conjecturas, sobretudo 

se observarmos que todas as abordagens e análises que possam ser feitas do 

romantismo, parecem apontar para um futuro incerto ou inexistente, acentuando o 

presente e suas sensações ( primeiro e último fim ), entendo que devemos reconhecer 

no historicismo romântico algo mais que uma simples justificativa de suas propostas 

existenciais.
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introspectiva, contextualizadas não numa cultura passada e sim no aspecto decadente 

do deterioro do próprio sítio.

A natureza dominando a beleza clássica, a sensualidade do espontâneo e 

do primitivo, abraçando a "figura apolínea", o homem clássico que depois de atingir a 

perfeição física e intelectual retorna a suas origens naturais ( o Éden ), o seio da mãe 

natureza amamentando Apoio de sabedoria introspectiva, eis na minha compreensão à 

metáfora romântica do peso da história nos seus pensamentos fragmentários.

Transferidas tais contradições para o campo da expressão estética que o 

romantismo tanto destaca, devemos parafrasear o professor Paulo F. Santos quando diz 

que este não se expressa através de um "estilo".

..."Evasão da Razão para o Sentimento; da Realidade para o 

Sonho; do Artificialismo e Sofisticação da vida em sociedade, para a 
Rusticidade e a Simplicidade da vida na Natureza"... 70

..."Não existe um estilo romântico, e sim um estado de 
espírito romântico, a que se tem associado a palavra "evasão"... 69

A evasão assinalada adquire diferentes expressões e, dependendo da 

direção em que apontamos o nosso interesse, ela adquire dimensões distintas. As 

bipolaridades apontadas por Santos, são expressivas a um mesmo tempo, da 

fragmentação, várias vezes assinalada, e do quadro conceituai genérico que compõe o 

ideário romântico na sua radical oposição ao iluminismo que, num sentido geral, 

enquadraria todas as utopias.
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Tal consideração contraria as posturas iniciais do movimento moderno, 

onde fundamentalmente, o espaço não era nem mais, nem menos que a "matéria 

prima" da arquitetura ( De Stijl, Van Roesburg, ou o próprio Mies Van der Rohe do 

Pavilhão de Barcelona).

Pareceria haver um avanço inversamente proporcional entre, por um lado, 

a afirmação das idéias dos pioneiros do movimento moderno, como postura dominante 

no século XX na arquitetura e urbanismo, e por outro, a preocupação pelas questões 

relacionadas ao espaço como conceito, tanto estético como funcional.

O LUGAR NO 
MOVIMENTO MODERNO

O espaço que resulta de tal pensamento será sempre um espaço em 

tensão, o espaço do "não-consenso", o que seria positivo, no âmbito da democracia, 

não fosse pelo grau de desajuste que suscita que nem sempre oferece suporte amigo 

aos contatos intersociais.

Com o avanço do século, o eixo de atenção que desde o Renascimento, 

tinha comandado a composição do espaço - a geometria- passa gradativamente, a ser 

deslocado para o estudo do objeto, como "produto" final, possivelmente como 

decorrência da excessiva preocupação em propor uma estética concomitante com a 

produção industrial e maciça.

Por outro lado, é um espaço erudito: será necessário o conhecimento do 

código para interpretá-lo, e não aceitará -pelo menos parcialmente- representações, 

que lhe atribuam um sentido e/ou beleza que sejam, por exemplo, claramente 

inteligíveis no universo do cotidiano.

É, portanto, um espaço complexo, vinculado ao tempo, na medida que só 
a visão em movimento irá permitir uma percepção plena do mesmo 71. Estamos, assim,
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Sem dúvida, o significado desta relação, não se limita a um simples acerto 

de formas e escalas, dado que além disso, cada paisagem apresenta uma condição de 

locação de uso e/ou utilização, que são transferidas - precedentemente ou não - ao 

edifício.

Esta questão, presente ( explicitamente ) desde os tratadistas renascentistas 

como Vitruvio, e em vários momentos da história da arquitetura, pode ser sintetizada 

na dupla condição que a paisagem / sítio teria como condicionante e condicionada 

pelo edifício.

Esta abordagem do conceito de espaço irá concomitantemente com a ideia 

do movimento estabelecer uma categoria distinta de relação com o meio existente, 

revertendo numa nova visão da paisagem e compreensão do seu papel como extensão 

do espaço arquitetural.

da esfera de 

tradicional.

Possivelmente atribuível ao “vilão" da hora ( a revolução industrial ) , 

uma sensível reconceituação do que é paisagem natural - em boa parte condicionada 

pela visão romântica/idílica dos séculos XVIII e XIX - e a explosão demográfica e

ao que caracteriza a cidade

Ao discursar sobre aquilo que denomina de "arquitetura determinante de 

valores espaciais ", Argan coloca com grande clareza esta questão, ao estabelecer a 

comparação entre a concepção clássica, barroca e moderna. Colocada a arquitetura 

clássica como consciente de estar baseada numa concepção determinada do espaço, 

ao qual representava, a arquitetura barroca adquire um nítido caráter de determinação 

espacial, sem estar baseado em nenhuma determinação teórica previa.

(...) " Na medida em que nos aproximamos da arquitetura moderna (e 

precisamente nela) iremos encontrar que tal determinação do espaço é plenamente 

consciente; a concepção atual é, exatamente, a de um espaço que não está dado, 

enquanto estrutura, a priori, mas sim cada vez mais determinado através do ritmo, do 
movimento mesmo da existência u(...72

um grau de complexidade diferente
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Consequência disto, boa parte de tais profissionais serão egressos das 

Écoles Polythecniques, particularmente das Écoles Dês Ponts e Chaussées, como 

enfatiza Laurie:

Vanguarda no seu tempo, rapidamente assumida pelo gosto - e consumo - 

das classes dominantes: a "seção" romântica dos jardins de Versailles, onde Maria 

Antonieta e suas cortesãs brincavam de pastoras e camponesas 73. Alcançando - já no 

século XIX - seu ponto mais alto de expressão no sistema de parques propostos por 

Adolph Alphand, na reforma Haussmann, em Paris, o romantismo propõe uma 

paradoxal "paisagem natural construída".

De fato, no caso da paisagem pitoresca, originária na pintura, e transferida 

pelo pensamento romântico ao trato dos jardins e - em escala maior - aos espaços 

livres urbanos, é uma releitura do mundo natural, mediado por visões ideais do 

universo ( mitos ) e uma interpretação introspectiva e individualista do ser humano, 

numa filosofia "Neo-humanista" de auto conhecimento ( a imagem da Ilha de Rosseau

dimensional das grandes cidades - a paisagem urbana - os termos da relação 

mencionada acima, entram numa crise conceituai profunda.

Não é gratuito o fato que a demanda de conhecimento tecnológicos 

necessários para a produção de tais paisagens, requeressem um tipo de profissional 

mais afinado, tanto com os cálculos e maquinarias, utilizados para implementação de 

tais técnicas ( terraplanagem, drenagem, esgoto, plantio, etc... ) quanto com a praxis 

construtiva.

De fato, a tipologia paisagística proposta pelos românticos e 

freqúentemente desconexa do meio em que se insere, notadamente no meio urbano. 

Colinas, lagos, rios, promontórios, florestas fechadas ( em alguns casos quase tropicais 

) contrastam com seu entorno imediato, marcados muitas vezes por movimentadas vias 

de tráfego ou densa edificação.

..."As teorias que dominaram no século XVIII o tema do 

desenho da paisagem que se apoiavam no descuido, no naturalismo, no
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As dúvidas de Henri Labrouste, que, como diz Giedion, talvez seja o 

primeiro arquiteto moderno do século XIX - século cuja vida acompanha -, não eram o 

denominador comum dos seus colegas, em seu tempo:

É importante, neste ponto, destacar que as profundas transformações que 

sofrem as cidades Européias - entre os séculos XV e XVIII, e as intervenções que as

romantismo e o pitoresco transformaram-se na antítese da atmosfera que 
se respirava nas cidades do século XIX 74

Permeados pelas teorias sanitaristas, que iniciadas no século XVIII, 

impregnam boa parte das iniciativas urbanísticas não só deste século, senão, também, 

nas primeiras décadas do século XX, a idéia desta "paisagem criada" (parques e jardins) 

constitui junto com a solução de problemas relacionados ao saneamento básico e 

velocidade de transporte, o rol básico de elementos a partir dos quais seria entendida a 
cidade moderna 75.

Ele, portanto, se distancia ou isola, em sua esfera imediata de domínio, do 

conjunto de problemas que caracterizam o mundo da revolução industrial. Nem a 

visão da nobreza clássica dos antigos, ou da tensão vibrante do barroco, é suficiente 

para mudar uma visão parcial das conotações urbanas das arquitetura, que caracteriza 

o arquiteto da segunda metade do século XX.

chegando 

cidade. 76

..."Que poderia te dizer de nossa escola? Os programas dos 

seus cursos, claro está, carecem sempre de interesse e estão mal 

organizados; e seus alunos faltos de entusiasmo. Até o mestre de um 

atelier chegaria à fadiga, após inúteis esforços, com programas deste 

gênero. A arquitetura não deveria estar limitada à esfera de estudos 

como os da Escola de Belas Artes. Sua reforma se impõe 

inexoravelmente. Que mestre terá a coragem de fazer sua, a causa 
urgente de nossa arte?"...( HENRI LABROUSTE)77

O edifício passa assim a fugir da tradição barroca de configuração, 

as casos extremos de simples emolduramento da fragmentação natural da



78

56

originam, devem-se, em grande parte, as sucessivas alterações da relação entre o 

espaço público e privado, nas quais o estabelecimento de novas categorias de espaço 

livres urbanos adquire papel relevante.

Dentre tais categorias, que vão desde o espaço popular da praça medieval 

ao jardim público, à praça e o parque modernos, são os elementos que, em nosso 

entender, mais fortemente irão condicionar a paisagem urbana moderna, como - claro 

estar - a arquitetura que lhes atribui sentido.

O jardim público - clássico ou romântico - surge a partir daquele sentido 

de ordem que caracteriza as intervenções urbanas sobre a cidade tradicional -cujo 

espaço urbano ..."Canha novas referências com as perspectivas inéditas de assumidas 

retas, fontes, chafarizes, obeliscos, rampas, escadarias em recintos ao ar livre 
arquitetonicamente homogeneizados"... 81

"Quais são os elos entre a praça e o jardim? Numa 

genealogia dos espaços urbanos abertos, certamente há um território 

comum a esses recintos. Mas não se pode descrever aí um sentido 

evolutivo"... 79.

O jardim público dos séculos XVIII e XIX, são o oposto da praça pública 
medieval..."Espaço popular da espontaneidade da festa do escárnio"... 80, espaço que 

suscita a reunião, o encontro, a comunicação democrática, num contexto autoritário.

O processo de "abertura" do espaço urbano, que na cidade medieval e 

renascentista caracteriza-se por uma marcada secularização -assinalada pela 
dominância dos marcos religiosos na configuração espacial 82, implode num processo 

gradativo, em primeiro lugar pela concepção espacial barroca ( o plano de Sixto V para 

Roma /1585-1589 ) e, posteriormente, com a abertura dos jardins dos palácios, até

A reconceituação desta categoria aludida não é evolutiva , /o ou 

simplesmente formal e/ou funcional: é fundamentalmente, conceituai, já que ela - a 

praça pública - inclui uma condição perceptiva de significados que se incorporam 

claramente ao imaginativo coletivo.
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Porém, os exemplos ingleses do século XVIII, sem dúvida, evidenciam a 

solidificação de um novo sentimento em relação ao grau de aceitação da natureza: os 

conjuntos habitacionais ingleses de 1750 em diante, são os primeiros "sucessos

Produto do interesse pelo conhecimento científico que o lluminismo 

origina, a acepção da cobertura verde como elemento integrante da malha urbana, 

incorpora uma sintaxe compositiva que irá - sem dúvida - marcar os tempos urbanos 

modernos.

Como os anteriormente mencionados Decretos do Parlamento Inglês 

encaminhado à aprovação de verbas para infra-estrutura, saneamento e parques 

públicos, nos bairros operários (1833-1843), várias outras iniciativas -na outra ponta 

social :a florescente burguesia industrial - incorporam programaticamente o parque, 

como núcleo compositivo de conjuntos de habitação.

mesmo antes do fim das monarquias absolutistas, e sua posterior incorporação ao 

espaço da cidade.

Assim, procede-se a uma laicização do espaço urbano, decorrente de um 

gradativo processo de substituição dos marcos religiosos pelos marcos profanos ( em 

geral ligados ao poder estatuído ), que produz efeitos e, sobretudo, mudanças 

substanciais de significado na estruturação do ambiente edificado e não edificado 83.

Embora tais espaços livres urbanos tivessem uma aceitação indiscutível, 

tanto os "square" londrinos de Wren, quanto o fabuloso sistema de parques de 

Alphand, na Paris de Haussmann, denotam na sua configuração uma clara 

preocupação em ocultar o contexto urbano .86

Isto pode ser verificado tanto no século XVII em França, e, posteriormente 

nos séculos XVIII e XIX na Inglaterra, definindo uma tipologia arquitetônica bem nítida, 

inicialmente pelas mãos do versátil Sir Christopher Wren.

Este processo que origina como dizíamos novas categorias de espaços 

livres urbanos, acontece devido, em boa parte, a uma mudança relativamente rápida 

na relação do homem ao mundo natural 84 85.
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A cidade se personaliza, assim, através da expressão dos lugares públicos 

dos quais incorpora a identidade, consolidando uma forma particular de ser: recuperar 

tal categoria irá, portanto, sugerir a reconstrução do próprio domínio público.

A recuperação, hoje em dia, da noção de praça e rua se associa 

profundamente à idéia de lugar, que se insere claramente como manifestação de uma 

arte da paisagem entendida como *arte da relação", cuja origem está na experiência 

( memória ) que oferece um conteúdo a essa relação.

imobiliários" ( Regents Park, e os conjuntos de Bath: Royal Crescent e Landsdowne 

Crescent, por exemplo).

A incorporação da noção de lugar como categoria de análise, engloba 

também um importante grau de distinção entre duas definições frequentemente usadas 

como equivalentes, mas que denotam conceituações diferenciadas : o lugar público e 

o espaço público 88.

Como afirma Clusberg, o estudo da historia das cidades nos mostra 

claramente esta distinção ao colocar o lugar público, contrariamente as conotações 

simplesmente dimensionais que sugere o espaço público ( extensão indefinida), como 

um espaço ocupado pelo corpo, isto é, um espaço determinado, concreto e com 

sentido, onde a situação urbana adquire ..."seu símbolo e sua síntese"...

"As construções entre divisas que rodeiam o Regents Park 

foram consideradas sofisticadas pelo seu domínio sobre a paisagem... a 

partir de então, a praça residencial típica, transborda seus limites e se 

abre até converter-se em parque público"87.

Esta recuperação se insere, portanto, num generalizado interesse por 

entender os elementos que compõem o " lugar público " como forma de empreendrer 

a própria recuperação da cidade tanto como dominio público, no que tange a 

participação do cidadão em todos os níveis, quanto como entorno social 

(sociabilização, lazer, saúde) intimamente relacionado a qualidade ambiental como 

um todo.
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Tanto Gordon Cullen como Kevin Lynch, por exemplo, destacam o 

momento perceptivo do lugar, considerando este, como origem de um conhecimento 

imediato:

..."O homem percebe o entorno de modo subjetivo (percepção); 
memoriza tão só parcialmente mas, na descrição da sua visualização da 
paisagem aparece a possibilidade de definir qual é a ordem de sua 
configuração "...90

..."Quando mortos ou agonizantes os lugares públicos, a 
arquitetura reagiu em defesa do domínio público. Porque não se tratava 
apenas de abrir mais ruas e avenidas, nem de habilitar mais praças e parques, 
mas também, e de maneira fundamental, de estender a própria arquitetura ao 
lugar público, como se ela estivesse diante de uma nova tipología urbanística : 
a área externa entrando na interna, a interna saindo para a externa "...t9

A partir deste ângulo, é lícito reconhecer na arquitetura ( no projeto ) uma 

tendência a restabelecer figurativamente o moderno de cultura que podemos definir 

como "ambiente total" 91 onde a noção de tipologia, antes tratada, entendida como 

duplo processo de escolha e recorte - ideologia - assume uma posição destacada na 

análise do mecanismo projetual.

Em síntese Gregotti coloca o lugar como objeto de conhecimento e - 

portanto - de projeto em arquitetura tanto pela necessidade de descrevê-lo, quanto 

pelo esforço de atingir um grau de enraizamento pertinência do espaço.

Por outro lado, a abordagem dos elementos que compõem a imagem da 

cidade, que privilegia a visualidade como elemento de leitura, contribui em forma 

consistente tanto a subsidiar o conteúdo projetual, por sua intenção estruturadora, 

quanto acentuar a relevância da conceituação de lugar como forma de compreensão 

dos mecanismos de fixação da memória e do consequente atributo de pertenência.
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Argan ao fazer tal afirmação, justifica na ausência de edifícios notáveis - 

tanto na arquitetura oficial, quanto na civil - a não ser em alguns exemplos ( não 

explicitados ) do que ele denomina arquitetura industrial ou cívica, a aparente 

inutilidade de pesquisar a saga do modernismo nos acondicionamentos do século XIX 

como um todo.

Estaríamos, portanto, na 

alteração de interesses que marcam

"...Tratar de entendê - la como o elo essencial no 
desenvolvimento histórico dessa arte é um erro, também por uma 
precisa razão histórica: a arquitetura moderna nasceu se contrapondo 
à arquitetura do século XIX, nasceu como uma crítica destrutiva à 
mesma"... 93

Há 35 anos atrás, Ciulio Cario Argan comentava, no seu conferido curso 

proferido na Argentina, sobre o conceito de espaço arquitetônico , na sua penúltima 

lição - A Fenomenização do Espaço - que não iria se deter em considerações sobre a 

produção arquitetônica do século XIX, dado que ela é - em toda Europa desse período - 

uma "arquitetura em crise” 92

presença de um "hiato" arquitetural, diante da 

o período, já não exclusivos da burguesia

Tal argumentação, conduz Argan a concluir com propriedade, que em 

todo esse confronto que marca o século XIX, ( com origens no secxlássico hiato 

arquiteturalXVIII ), entre o "academicismo clássico"e o "academicismo romântico", as 

grandes questões do período , e as soluções alternativas para os problemas que delas 

derivam, não passam pela arquitetura.
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industrial dominante e sim das novas classes sociais, que relegam a condição básica da 

arquitetura - a "arte representativa", a um segundo plano.

Refere-se, particularmente à rama física e mecânica, que elaboram 

conceitos que irão condicionar a reformulação da noção de espaço, muito mais 

relacionados ao mundo exterior/objetivo que a representação ( criação da mente ) 

humana.

De fato, devo concordar plenamente, que considerada a questão pelo 

ângulo do "problema do espaço", não há como aprovar o raciocínio de Argan quando 

diz que, após o barroco, a arquitetura abandona toda verdadeira problemática 

espacial, embora esta continue se desenvolvendo em outros campos do conhecimento 

a partir do século XVIII.

Assim, diante do fato do artista moderno não pertencer mais à atribuição 

da produção do "espaço total", perdendo aquela aura divina de um Bruneleschi ou um 

Bramante, sua real competência deverá ser creditada a uma...*idsã<2_cfo mundo das 

formas sensíveis; o artista tem - se transformado no científico das formas visíveis, e seu 
procedimento não tem nada de misterioso"...95

Com a ressalva que o termo "misterioso"esteja mais ligado ao significado 

de "divino" que frequentemente se atribui ao mundo clássico, do que ao "mágico", o

Com esta afirmação, o autor não pretende mais que evidenciar a 

impossibilidade de conciliar as distintas expressões espaciais que caracterizam as obras 

dos mestres modernos ( Le Corbusier, F. Lloyd Wright, Alvaar Aalto, Gropius ou Mies, 

por exemplo ) com uma expressão unitária do espaço representativo de nosso tempo, a 

diferença da obra de um Bruneleschi, por exemplo, que..."com notável aproximação, 
poderíamos afirmar...é o conceito de espaço do início dos 600"...94

Assim mesmo, devo encampar a afirmação, ainda na esfera das 

considerações acima, que a situação da arquitetura moderna impõe uma fratura na 

unidade perceptiva e universalidade significativa do espaço, e em consequência, na 

identificação do espaço definido pela arquitetura, como espaço total, que parece se 

impor como destacada categoria tanto na arquitetura clássica como na barroca.
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h,

Esta nova visão, portanto, nos conduz a pensar que a problemática do 

espaço não estará mais - tal como na tradição clássica - na sua estrutura, como 

extensão da estrutura do universo ( o espaço "total"), deslocando o interesse para a 

própria condição existencial desse universo, centrado não mais na imagem divina e 

sim na individualidade de cada um de nós: o "Eu".

Decorrentes, tais movimentos, de uma concepção do indivíduo ( e de suas 

formas de organização em sociedade de cunho claramente libertário ), e para a qual a 

visão do "como" se vem as coisas ( o mundo real concreto ) é mais importante que a 

própria essência das coisas ( o "que"), eles tentariam demonstrar que tal nível de 

percepção está ligado a "valores ideológicos da máxima relevância".

De fato, fica claro que a importância do elo existente, e suas própias 

palavras reforçam tal opinião, e a tese de colocar a arquitetura moderna como uma 

radical negação do século XIX - raciocínio que, no meu entender muitas vezes 

encaminhou a crítica para uma banalização do sentido panfletário do movimento

Porém, voltando as palavras iniciais de Argan, quando dizia que achava o 

século XIX irrelevante para tentar encontrar nele o elo essencial que explicasse a 

arquitetura moderna, dado a crise existencial desta atividade, devo dizer que elas 

demostram, inicialmente, uma afirmação mais passional, que um juízo objetivo de tal 

precedente.

Assim, decorrente deste pensamento de cunho romântico, o modernismo 

virá antepor a clássica "construção do espaço" - entendido como representação da 

extensão ilimitada da criação - a "fenomenização do espaço", onde o termo "espaço" 

vem designar a "extensão ilimitada" do mundo e, portanto, todos os acontecimentos 

dentro dela, viriam encontrar tal fenomenização na obra de arte em geral, e na 

arquitetônica, em particular.96

autor pretende com isto estabelecer uma ponte conceituai bem clara com a pintura de 

vanguarda de fins do século XIX (particularmente os impressionistas franceses ) que 

privilegia a análise da visão e disposta, portanto, a aceitar os valores associados as 

sensações e percepções.
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Isto é bastante evidente no neoclassicismo francês, especialmente, cujo 

ideário comandava notadamente o espírito das École dês Beaux-Arts.

Assim a história é passado totalmente segregado das exigências práticas do 

presente, que por sua vez, não "produz história" como diz Argan: a história poderá

O que interpretamos que falta a este raciocínio, é a inclusão e análise das 

fontes românticas, que condicionam a formação do pensamento moderno numa 

paradoxal parceria com o lluminismo racionalista, mistura, por sinal, que marca 

notadamente, a segunda metade do século XIX.

De forma alguma, embora se trate de um texto antigo, porém já clássico, 

queremos contrariar a conceituação de espaço que Argan atribui como distinção 

principal entre as noções moderna e clássica.

moderno - é insuficiente para uma real compreensão das origens da jornada iniciada 

pelos pioneiros da arquitetura contemporânea.

Por outro lado, o neoclassicismo em arquitetura, expressão máxima do 

pensamento das luzes, fica bem praxis elonge das virtudes puritanas do historicismo 

clássico, apontado por muitos autores, na medida em verifica-se uma clara cisão entre 

o "realismo da praxis"e a "abstração do enquadramento histórico".

O conceito de "fenomenização do espaço", é um conceito claramente 
romântico, no qual deve ser incluída ( como parte do processo ) a prófifaTreformulação 

da relação entre o homem e o mundo natural, herdeiro exemplar ^da visão pitoresca 

ou paisagística, assim como a diversificada engenharia social que deriva da 

conceituação romântica do indivíduo, pautada no pensamento libertário, que valoriza 

as sensações e/ou a forma particular de "ver/perceber", o mundo.

Até, em certa medida, a forma de ver a história por parte do movimento 

moderno, guarda semelhança com a visão histórica romântica; em vez de ver na 

história um modelo de ação para pautar uma ação presente ou futura, na busca da 

"virtude de um comportamento exemplar", o romantismo encontrará na história, 

elementos que permitam justificar ações determinadas no presente.
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ditar regras de ação, antes como normas - emanadas de princípios gerais - do que 

experiência real concreta.

Um aspecto esclarecedor, que nos permite rastrear o problema ao longo do 

século até o aparecimento da arquitetura moderna, são aqueles ligados ao significado 

construtivo da forma.

Considero esta questão crucial para uma clara compreensão da arquitetura 

como fato tipológico e como fato urbano: a repetição cíclica deste problema nos 

acompanha, como arquitetos, até hoje.

O projeto do Teatro de Sheldoniano de Christopher Wren (1662), através 

da arguta análise de Bonta 98, mencionado por mim anteriormente , embora 

distanciado do classicismo francês, exemplifica perfeitamente tal questão. Tal análise 

se detem, especialmente nas relações do campo conceituai e programático do projeto, 

em que Wren irá procurar na imagem do Coliseu um referencial clássico para resolver 

um problema moderno.

Transferida esta questão para a arquitetura neo - clássica francesa, esta 

tomaria então , sem nenhum pudor, o caráter de uma estrutura ( a forma ) que se 

superpõe explicitamente sobre um conteúdo que não se altera por esta ação.

Porém, como afirma o autor, a vinculaçào do Teatro Sheldoniano ao 

classicismo, esgota-se na alusão no anfiteatro semicircular descoberto e na 

organização formal das ordens do muro. Mas, dito ordenamento, já não é coerente 

com a organização interna do edifício, como sempre foi na arquitetura de Roma, 

chamando Bonta a atenção para a relação existente entre as ordens do Teatro de 

Marcelo ou do própio coliseu de Roma e a disposição interna das suas gradarias e 

circulações.

Segundo a própia conceituação de Argan 97 estaríamos no caso típico de 

"consumo"de uma tipologia totalmente descontextualizada da concapção ( a 

experiência ), no caso fundamentalmente direcionadas, na sua origem, a produção de 

uma categoria espacial definida: o espaço clássico.
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Estes últimos, conseguem em consequência, somente manter sua vigência 

em função da especulação teórica, e a arquitetura volta - se clássica no sentido original 

do termo.

Isto é bastante característico naqueles aspectos relacionados às questões 

estruturais e de resistência vinculados à forma de denotação do sistema de distribuição

Neste sentido, a diferença entre uma forma clássica no seu contexto 

original, e a reaparição dessa mesma forma, séculos mais tarde, num contexto 

classicista, reside que, no primeiro caso, as formas tão só remetem aos seus 

significados tectônicos imediatos.

Como observa o autor, tanto num caso como noutro, tão só tratava-se, 

especificamente de um cerimonial, isto é da adoção de um modo especial, porque dito 

modo, independente da sua eficácia dentro da situação concreta, tem virtudes 

explícitas que provêm de sua significação cultural.

A alusão sheldoniana ao teatro romano não consegue ocultar que os 

valores ligados ao uso do edifício são basicamente diferentes em ambos os casos :

Somente tendo em consideração que os valores envolvidos não pertencem 

ao passado e sim ao presente, poderemos compreender que as formas do passado 

empregadas, possam aparecer dissociadas do seu contexto e as vezes até da razão de 

ser que tiveram nesse passado.

(...) "existe a mesma distância entre um salão de cerimónias 

universitárias na Inglaterra de Carlos II / o Teatro Sheldoniano / e um teatro 
romano, que entre as concepções teóricas de Wren e as de Vitrúvio, pese que 
Wren lhes fossem tão caras as formas da antiguidade, assim como as 
autoridades / o Promotor / universitárias de Oxford, o cerimonial 
tradicional"99

Já no segundo caso, remetem, além dos tectônicos, a significados culturais, 

ligados aos valores projetados sobre a época de origem, podendo estes chegar a 

adquirir uma força tal, que escureçam os própios valores tectônicos/construtivos.
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Raciocínio semalhante, pode ser desenvolvido em relação à tipologia dos 

"arranhacéus" ( estrutural / funcional) em Chicago, na "primavera arquitetural" de fins 

do século XIX, que origina uma polêmica que não irá se encerrar tão cedo, avançando 

várias décadas em nosso século até sua aceitação inconteste.

de cargas ao solo, que podemos englobar no conjunto "tectônica" ( do grego 

tektonike, referido a estrutura, a arte de construir edifícios).

Por outro lado, do ponto de vista funcional, no contexto de novos 

programas, derivados - precisamente - da expansão económica, decorrente da

No caso de Chicago, a tipologia do "arranhacéus"se insere do ponto de 

vista estrutural numa expansão industrial incipiente nos E.U.A. de fins do século XIX, 

numa cidade dominada pela transculturação do ecletismo europeu, típica do período 

nas grandes capitais so mundo.

De fato, neste último caso, fica claro que a forma já não é tectônica e sim 

cultural; a forma não é boa construção, e sim significa boa construção, em virtude de 

um código de significados culturais, em cuja origem houve, alguma vez, valores 

tectônicos.

Porém, quando (...) "os significados tectônicos perdem o seu 
grau de imediatez e espontaniedade que tiveram na sua origem e requerem, 
para o seu resgate, da especulação teórica, num certo aspecto perdem o seu 
caráter de valor tectônico e viram, também, valores culturais; precisa - se da 
mediação de um código para passar da forma ao seu significado. Por isso é 
possível e frequente, que os valores tectônicos apareçam atectônicamente 
interpretados, aplicando, por exemplo, a alguns materiais as formas que 
tiveram vigência tectônica para outros" (....)100

Como veremos depois, parte desta polêmica estará no centro das 

discussões sobre a modernidade, da qual em certa forma, irá se transformar em 

"ícone", presente em todas as propostas iniciais ( de 30 a 50 ) de intervenção no Rio de 

Janeiro, e na área decorrente do desmonte do morro de Santo Antônio.
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Assim, por exemplo, as estruturas de ferro à vista tomam a forma de feixes 

de pequenas colunas agrupadas à maneira gótica e/ou clássica, e a totalidade do 

organismo do edifício reveste-se exteriormente de rasgos classizantes, aspecto ao que 

nem Louis Sullivan consegue fugir, pese os exitosos esforços para renovar os elementos 

figurativos da estrutura.

O significado aparente, de acordo ao tratamento formal recebido, é o de 

uma série de elementos quase autónomos que devem alargar - se na sua parte superior 

para prover adequadas base de apoio ao elemento horizontal, e na sua parte inferior, 

para melhor distribuir as cargas recebidas.

O valor real do elemento vertical da estrutura é um suporte de seção 

uniforme, ao qual vão unidos as vigas horizontais sem necessidade de maiores seções 

nos pontos de união, para constituir uma grande estrutura reticulada.

O desenvolvimento da tipologia, se dá no meio da natural contradição dos 

aspectos antes colocados, que é muito mais uma disputa por determinar qual o 

"ícone"que melhor disputa a representatividade de "moderno"e "próspero".

É claro que seguindo a linha deste raciocínio, a função real de suporte 

desempenhada pelo elemento vertical de ferro, não poderia ainda, tornar - se evidente 

por si mesma, devido à extrema esbeltez das suas proporções, que não poderiam 

naquele momento, ser assimiladas visualmente a uma força, portanto, tomando em 

consideração, a experiência com os materiais até o momento existentes.

industrial ( bancos, edifícios de escritórios, armazéns, lojas de departamentos ) e da 

crescente ocupação do espaço aéreo, em função do uso dos primeiros elevadores.

(...) "Era necessário, portanto, fazer referência às antigas formas 

das colunas, por todos conhecidas, para fazer compreensível - e admissível o 
novo tipo de sustentação... Por outro lado, o esquema tipológico classisista 
segundo o qual articulava - se o organismo arquitetônico 
(embasamento/corpo de andares articulado por pilastras - cornijas - áticos ),
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Neste sentido, é bastante esclarecedor o texto que em relação ao emprego 

do ferro, dedica John Ruskin no seu clássico "As sete lâmpadas da arquitetura", do qual 

transcreveremos alguns parágrafos.

1. Existe uma impossibilidade lógica de estabelecer uma ligação direta do 

chamado racionalismo arquitetônico ( que geralmente é utilizado para designar

"Se o emprego do ferro se prodigaliza e renova... - chegará até a 
degradação da obra, do mesmo modo que a sua probidade, ... uma das 
principais dignidades da arquitetura deriva da sua natureza histórica... se 
compreenderá que é justo conservar os materiais e princípios das épocas 
pretéritas e primitivas"... "a verdadeura arquitetura não admite o ferro como 
material de construção"... "acontece com esta autorização (a de usar o ferro) 
como com a do uso do vinho; o homem pode usá-lo em caso de doença, mas 
não pode alimentar-se"...'02

Voltando a nossa visão revisionista das origens e vinculações da arquitetura 

moderna, e retomando a assertiva de Argan sobre a alienação da arquitetura do século 

XIX em relações às grandes questões do período, devo dizer que, com o exposto até 

aqui, poderemos fazer uma resenha conclusiva preliminar que se resumiria aos 

seguintes pontos:

pode ser lido como uma afirmação da "dignidade"e ainda da "nobreza"da 
função comercial e administrativa"...'0’

A atividade comercial, desde os albores do auge do capitalismo, tratou de 

criar uma imagem de si mesma, que a associara a tarefas consideradas mais "nobres". 

O novo mundo liberal e democrático estava impregnado de tais preconceitos 

"aristocráticos". A noção de "dignidade" era incompatível com a utilização do ferro 

nos seus edifícios, material ao qual era atribuída uma total falta de "nobreza".

Vemos assim, como no mundo que surge com novos valores e novas 

tecnologias, se revela, através do manuseio de tipologias por parte de um grupo bem 

definido de arquitetos, um componente conservador e até reacionário, misturado na 

sua "ideologia do progresso".
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unitariamente a arquitetura moderna ) com a razão da " Filosofia das Luzes ", embora 

compartilhem ambas, sua energia e entusiasmo pelo ideal do progresso;

5.Tal situação, que enquadra formação e militância do arquiteto, frente às 

profundas contradições entre ricos e miseráveis, que o processo da urbanização da 

cidade industrial sucita, somada a violenta fratura na unidade "autor-construtor- 

promotor-usuário", ressurge através do moderno, com 

global de cidade, formalizada no novo urbanismo;

6. Impossibilitada de atuar em forma consequente no século XIX, em parte 
pelo descompasso tecnológico de formação 103e pela dissociação entre forma e 

conteúdo - associada ao historicismo da academia - e à incapacidade - ou dificuldade - 

de compreensão dos novos encaminhamentos que a questão urbana pode dar aos

2. Porém, dita energia na arquitetura moderna é vista como forma de 

atingir uma nova estrutura social, esta sim, herdeira direta das propostas utópicas 

românticas ( solidarismo utópico, anarquismo etc...), compatível com os novos 

processos de produção e à nova divisão social do trabalho, que, atravessando mais de 

dois séculos, só irá encontrar uma síntese fortemente estruturada nos CIAM com a 

proposta da cidade funcional.

4. A arquitetura, durante o século XIX - salvo raras exceções no final do 

período - esteve alheia do circuito de propostas para as questões cruciais da época, 

dominada pelo deslumbramento tecnológico, a dissociação entre forma e conteúdo 

pelo historicismo marcante.

3. Embora deva reconhecer, a cisão que muitos dos integrantes do 

movimento moderno ( particularmente Le Corbusier ) estabelecem entre a praxis 

arquitetural, que poderá derivar de tais idéias, e as consequências e/ou efeitos ( 

especialmente políticos ) que o choque contra o "establishment" industrial capitalista 

poderá originar, o modelo moderno de cidade visa resgatar ( nos moldes românticos ) 

uma forma de vida em que o homem e a natureza mantenham um mútuo acordo de 

convivência. Porém, a paisagem que surge de tal proposta estará totalmente desprovida 

do historicismo bucólico que caracteriza aqueles;
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Tal formalização, associada ao enquadramento urbanístico da arquitetura, 

à fenomenização do espaço, assinalada por Argan, e à "des-historização" do fato 

arquitetônico, coerente com uma nova ordem social procurada, acaba convergendo 

para a universalização do conceito, como forma de socializar os resultados obtidos.

edifícios. A arquitetura, no período moderno, irá procurar na técnica e nos meios de 

produção, a fonte e meios para poder atingir a formalização do seu modelo conceituai.



NOTAS

-Duc. 
tadop

71

13 CIEDION, 
francês Anc

1 CHOAY, F„ C
2 LEITE, F.M.A.
3 LEITE, F.M./
4 ROSSI, A., L

no, p. 50
e Ambiente/Ensaios 41992.

29 VAN DEN BROEK Y BAKEMA, Cuadernos Summa- Nueva Vision, Bs. As., n° 52-53, julho/1970

IN, S., op.cit. ADOLPH THIERS, Deputado da Câmara de Deputados (1869) citado por historiador 
idré Morizet, DU PIEUX PARIS AU PARIS MODERNE, Paris 1932, pág. 297 - ver Livro /Haussmann.

’4 GIEDION, S.,op. cit.,referência em MORIZET, op. cit pág. 297.

,s CIEDION, S., op. cit., referido ao sentido de ordem de Haussmann.
16 KAMITA, referindo-se aos atributos construtivistas da obra de Reidy.

(referindo-se à Chandigard)...' Es un complejo de edifícios que son culturalmente europeos ...En Chandigard, 
este orden preformado se amplió para satisfacer los requerimientos humanos y ambientales del lugar. Pero 
esencialmente los edifícios todavia se leen como 'Europa 1950’. Y no se me ocurre que pudiera haber otra 
salida, ya que sólo una persona embebida en una cultura puede definir exactamente y reprojectar el potencial 
de esa cultura’.... p.3

■ O urbanismc 
í.A. Paisagem e 
LA., op. cit.
La Arquitectura de la ciudad

5 L YNCH, A imagem da cidade.
6 CULLEN, C., A Paisagem Urbana.
7 SANZ, 1992 El Espacio como Lugar, p. 12
‘ PAZ, O. ‘El Ocaso de Las Vanguardias’ Los Hijos Del Limo, Barcelona, Seix Barrai, 1985.

’ PIERCE Ch. S., Como tomar claras nossas ideias (Collected Papers) in Semiótica e Filosofia, Mota e

’°GIEDION, S.,19; CARS E PINON, 1991.
” CIEDION,S.,( pág. 703).
32 CIEDION, S„ op.cit. (pág. 702).

17 DE FUSCO, R., La idea de Arquitectura,1976, sobre Viollet-le-Duc.
DE FUSCO, R.,Viollet-le-Duc, Entretiens sur l'Architecture, citado por De Fusco

” Ciedion cita o exemplo da gravura de ALPHANDZFIs 408 Boulevard Richard Venok/pág. 69 )

2oARCAN, C.C., artigo sobre 'Tipologia' in Enciclopédia dell'Arte, pág. 4)
21 CENIQUEL,M„ Dissertação de Mestrado FAUUSP, 1990,
22 ARCAN, C. C, op. cit., ainda sobre a noção de tipologia
23 FOUCAULT, M. UAcheologie du savoir, NRF, Paris, citado porM. Waisman em 'La estructura histórica del 
entorno'),
24 KHUN, T. A Estrutura das Revoluções científicas
25 SANZ, op.cit.,1991
26 ROSSI,A„ op. cit.
27 VENTURI, 1966, 'Complexidade e Contradição em arquitetura’.
2‘ SMITHSON, Alice e Peter,ldeas y realizaciones, Cuadernos Summa- Nueva Vision, Bs. As., n°14 nov/1968

' Para Van den Broek y Bakema la arquitectura es el arte del espacio; para ellos no existe la concepción del 
edifício como monumento en sí. La discreción en el detalle no significa para ellos pobreza de la forma, sino 
una manera intencional de destacar la relación entre los espacios. Pero si la forma no puede constituir un fin,



72

■*’ DICIONÁRIO BRASILEIRO CLOBO,30“ Edição, São Paulo, 1993
30 NORBERG-SCHULZ, CH. , conceito de sítio citado por Las Rivas Sanz
s' BOLLNOW,op. cit, p. 34.
52 SANZ, op. cit., relevância de Bollnow segundo Las Rivas Sanz
53 SANZ, op. cit., analizando a relevância de Bolnow
" NORBERC-SCHULZ,CH., in Louis Khan, Idea y Imagem, ed. Xalait, Madrid, 1981, pág. 15).

: (1889/1926) in Camillo Sitteyel 
;,CH.C, Barcelona, 1980 (1965)

69 SANTOS.P., in O Romantismo, p. 137
70 SANTOS,P., op. cit.

72 ARGAN.G.C., op. cit. La concepción arquitectonica de Borromini, p.99
73 BENÉVOLO, L, Historia da Arquitetura Moderna,
74 LAURIE, M, Introduccion a la Arquitectura del Paisaje, p.100
75 LAURIE,M. op. cit., C ref: parágrafo da Laurie a respeito dos Decretos de 1883 e 1843)

tampoco lo puede constituir el espacio rodeado por los edifícios o antepuesto a los edifícios. Su función es la 
de un marco dentro del cual se desarrolla la vida en toda su multiplicidad’...(p.5)

30SMITHSON, Alison(organizadora), THE TEAM TEN,Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1966, tradução ao 
espanhol dos artigos ensaios e diagramas que o grupo considerava como mais representativos das posições 
individuais dos seus 10 (em realidade 11, com Alison) membros, publicado anteriormente em Architectural 
Design (dez/1962): J.B. BAKEMA, ALDO VAN EYCK (Holanda), C. CANDILIS (França);S. WOODS e Alison e 
Peter SMITHSON (Inglaterra), JOHN VOELCKEReJ. SOLTAN (Polonia); GIER CRUNC (Noruega); RALPH 
ERSKINE (Suécia) ej. CODORCH (Espanha).
31 HEIDEGGER,! 954
32 BACHELARD,G, A poética do Espaço, 1957
33 BOLLNOW,O. F, Hombrey espacio, Ed. Labor, Barcelona, 1969.

ss LAURIE,M„ op. cit. 1975, p. 13
“ SITTE.C.,Construccion de ciudades segun principios artísticos 
nacimiento del urbanismo moderno, COLLINS,C.R. e COLLINS.C 
57 CHOAY,F„ O Pre- urbanismo como categoria de analise 
” GIEDION.S., pág. 721
59 GIEDION.S., pág. 645.
60 OLIVEIRA,F.,O romantismo, pág. 76
61 OLIVEIRA, F.,op Cit, pág. 78
u Conceito atribuído à Paul Van Thiegen, Le pré-romantisme, 1924, citado por Oliveira, Op.cit, 1979 .

63 OLIVEIRA,F.op.cit .p.82
64 OLIVEIRA,F. op. cit.pág. 85
65 GIEDION, op. cit. Vítor Hugo, Grande admirador de Carlos V, será o último a se manter fiel ao orleanismo 
(1849) como a idéia indivisível e irreversível do processo.
“ OLIVEIRA F., op.cit, pág. 86
67 HARRIS, Elizabeth , Riscos brasileiros de Le Corbusier, 1987.
" PANOFSKY,E„ 1976, citado por BELLUZO, 1994,p. 18, Vol III

34 MERLEAU-PONTY, M„ Fenomenologia da percepção, 1994 (1945)
35 ARGAN,G.C„ op. cit.
36 PANOFSKY,E., Significado nas Artes Visuais, 1991 (1955)
37 ECO,U. ,Obra Aberta, 1976
3a BONTAJ.P., Sistemas de signifícación en Arquitectura, 1977, p.45
39 NORBERG-SCHULZ, CH., Genius Loci, Towards a Fenomenology of Architecture, Academy Ed., Londres,

40 ECO,U„ op. cit.
41 HILLIER & HANSEN, The social logic ofspace,1984
42 SANZ.op. cit., sobre a importância do conceito de lugar
43 COLQHOUN,A., sobre a noção de tipologia, em Tipologias y métodos de diserto in SUMMA 78 p. 65, 
Buenos Aires, jul/1974
44 HEIDEGGER, M., Building, Dwelling, Thinking, 1954, publicado por Lotus International n° 24
45 SANZ,op. cit, sobre o conceito de habitar
46 HEIDEGGER,M., op. cit., sobre a conceituação de lugar
47 BOLLNOW, O.F. op. cit., o conceito de espaço cosmico, citado por Sanz
46 BOLLNOW,O. F., op. cit.



73

nfiguraT.

> natural

i Arquitetura, pág. 50/51,
o do Espaço Arquitetonico,p. 152.

i cit., p.152.
cit., p. 154.
cit.,p.155.

- ,p.156.
i noção de i

79 SEGAWA,H„ op. cit., p. 23
SEGAWA,H„ op. cit., p. 37

" SEGAWA.H., op. cit., p. 38
92 SISSON, R., Marcos Históricos e Configurações espaciais, 1986
‘3 MARX, M„ O sagrado e o Profano, J
** THOMAS, K„ O homem e o mundo i
45 CORBIN, A., O território do vazio
u LAURIEM op cit.,p. 112
‘7 LAURIE,M„ op cit., p. 112.
u GL USBERG,]., A resurreição do lugar público in Arquitetura e Urbanismo 11, São Paulo, abr/mai- 
1996, p.84
49 GL USB ERG, J., op. cit.
90 SANZ, L.R., op cit., p. 34.
” GREGOTTI, Território da /
92 ARGAN.G.C., O conceito i
93 ARGAN.G.C., op <
93 ARGAN.G.C. op. .
95 ARGAN.G.C. op. i
96 ARGAN, G.C. op. cit., ,r . ..
97 ARGAN.G.C., sobre a noção de tipologia in Proyecto y Destino, p.
94 BONTAJ. P., Clasicismo y Barroco en la arquitectura inglesa
99 BONTA, J.P., op. cit.,p.
’°° BONTA, J.P., op. cit., p.
I0' WAISMAN, M„ La Estructura Histórica del Entorno
’02 RUSKIN. J. Las siete lamparas de la arquitectura, Safían, Buenos Aires, p37^IO
’03 GIEDION.S., op.cit.

76 CIEDION.S.I vide caso apontado por GIEDION da gravura de Paris, na obra de Alphand ).

77 GIEDION,S.,op. cit.,( De H. Labrouste em Carta a Seu Irmão Theodore em Julho/1830 -, Pág. 224 ).

7‘ SEGAWA,H., A historia dos jardins no Brasil,1994



3

Arquitetura e Urbanismo no 
Rio de Janeiro

.as



3

ARQUITETURA E URBANISMO NO

RIO DE JANEIRO

INTRODUÇÃO

A condição urbana da Arquitetura Moderna é incontestável.
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Se, como vimos anteriormenté, o século XIX é o grande século da 

engenharia, cujo campo de conhecimento rapidamente se amolda às grandes 

mudanças tecnológicas que surgem desde século XVIII e, particularmente, a partir da 

produção industrializada do ferro, será o século XX o grande século da arquitetura.

E, sem dúvida, essa irrupção triunfal foi dada pela mão do Movimento 

Moderno, que irá a partir daí, e de forma mais agressiva, cristalizar um processo que se 

inicia no século anterior a partir das contradições da própria competência profissional, 

como comentei anteriormente.

No âmago da sua gestação é impossível não enxergar preocupações que 

surgem não somente das mudanças sociais e culturais suscitadas pela industrialização 

quanto pelos desequilíbrios que se originam de tais mudanças -fundamentalmente o 

crescimento das grandes cidades - num grau de gravidade inversamente proporcional 

à capacidade de propor condições dignas de vida para a maioria de seus habitantes.
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E não são poucas as mudanças que devem ser registradas nestes dois 

últimos séculos.

Porém, apesar desta radical cisão, no século XX, entre imaginação espacial 

e praxis construtiva, por muitos reconhecida como iniciada com a distinção entre ato 

de projetar e o de construir ( na tradicional referência a Bruneleschi ), o período 

também representa o germe da arquitetura do futuro século.

A marginalização do arquiteto dos movimentos mais importantes que se 

desenvolviam no mundo foi, paradoxalmente, acompanhada pelo seu papel de pivô de 

tais acontecimentos: embora o engenheiro continuasse subordinado ao arquiteto, este 

mantinha, ao mesmo tempo, uma certa distância.

Entretanto, acredito que a análise desta situação não destaca com clareza 

um aspecto importante do trabalho do arquiteto, no que refere ao particular e 

complexo grau de relação da arquitetura com a vida social, que tem reflexos singulares 

no campo de atuação profissional.

Essa distinção que podemos fazer, entre o tempo lento dos câmbios sociais 

e o tempo veloz das inovações tecnológicas, configuram um quadro de referência 

altamente confuso - particularmente para a arquitetura - a não ser naquelas áreas de 

competência que ora se desenvolvem basicamente no campo técnico-produtivo, ou - 

no outro extremo - no campo direto das relações humanas ( a exemplo da engenharia 

ou o direito, respectivamente )2

O arquiteto, portanto, a meio caminho daquelas áreas do conhecimento 

que comumente parecem não sofrer crises de identidade (particularmente as mais 

próximas do sistema produtivo), foi sofrendo, inevitavelmente, sucessivos desajustes.

Se admitirmos que na prática construtiva reside uma boa parte do 

subconsciente arquitetural, é lógico compreender que até que o arquiteto reconhecesse 

as possibilidades arquitetônicas que os novos métodos sugeriam, era impossível criar 
uma nova tradição que fosse a expressão da sua época. 1
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Entretanto, como já comentei anteriormente 4, não é só uma questão 

tecnológica que impõe uma crise de competência ao perfil profissional do arquiteto. É, 

também, uma questão de escala e, dentro desta categoria, de programas.

De fato, quando me refiro à noção de escala vou mais além do que óbvias 

questões dimensionais do edifício, querendo mais relacioná-la aos aspectos ligados ao 

brutal e desenfreado crescimento dos centros urbanos no século XIX, e o complexo 

quadro de problemas que dele surgiram.

A clássica exemplificação de tal desajuste nos é dada pela arquitetura 

vitoriana, verificável tanto em nível do produto projetual arquitetônico, e seu processo, 
quanto na construção do ambiente urbano 3: por um lado junto aos espaços da 

próspera elite burguesa-industrial, particularmente habitacionais, como exemplificam 

muito bem os conjuntos de Bath, que conviviam, lado-a-lado com os hediondos 

conjuntos habitacionais populares, característicos das cidades inglesas do apogeu da 

revolução industrial, vulgarmente conhecidos por slums.

Embora possa concordar plenamente com Giedion, que este período será o 

germe dos grandes movimentos arquitetônicos que irão irromper e se desenvolver, 

particularmente na primeira metade do século XX, o período marca - sem dúvida - não 

somente o apogeu da engenharia como também a ingerência deste profissional, em 

áreas de produção do espaço, que somente anos mais tarde (em nosso século) o 

Movimento Moderno irá reivindicar e ganhar como competência específica do 

arquiteto : o urbanismo.

Mesmo que não seja minha intenção prefaciar uma nova história da 

arquitetura moderna, a reiteração das considerações acima são importantes para

Dentro deste contexto cultural, político e social, o arquiteto ( ao menos 

temporariamente ), perdeu o curso da história no século XIX.

Tal quadro, que envolve campos disciplinares bem diversificados, acaba 

revertendo num novo modo de produção que, num efeito "dominó", produz 
mudanças tanto nas escalas de valores quanto das qualidades do produto mesmo 5.
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Por sinal, este multifacetado aspecto irá caracterizar seu desenvolvimento 

posterior, sendo um dos motivos que origina este estudo.

Esta tendência e/ou esforço, verificados na ação inicial dos pioneiros do 

movimento moderno, surge da necessidade de formular propostas que respondessem 

não mais a um cliente individual, mas sim à sociedade como um todo e acaba 

conduzindo o arquiteto a ensaiar outros processos de criação e produção.

entender como o assunto em questão deste trabalho, se insere fortemente nos aspectos 

aludidos do século XIX (particularmente na segunda metade).

..."aquela categoria social que 

arquitetos se obstinava em ignorar, 

arquitetônica considerava, 

não enquanto indivíduos, 

lugar preciso na sociedade"...

Assim, essa parcela majoritária das populações urbanas, sinteticamente 

definidas por "sociedade industrial" por Le Corbusier, não representa mais que:

Estes aspectos, transferidos para o nosso século suscita uma disputa 

acirrada entre arte e técnica, entre teoria e praxis, onde a conquista da atribuição e/ou 

enquadramento urbano da arquitetura, se transforma, talvez, no fato mais marcante do 

século para a arquitetura.

Como foi colocado na introdução geral deste trabalho, o Movimento 

Moderno constitui uma confluência de correntes de pensamento que alguns elementos 

em comum têm entre si, porém está bem longe de representar um unitário corpo 

doutrinário.

a imensa maioria dos 

mas para a qual a vanguarda 

com razão, como sua clientela potencial, 

mas enquanto grupo social ocupando um
6

Já a mudança gradativa que decorre da renovação dos modos de 

produção, é a marca registrada do processo que decorre desde a revolução industrial 

dos séculos XVIII e XIX, e se motiva em boa medida pelo desequilíbrio no usufruto dos 

benefícios da industrialização, revertendo nas ferozes contradições na estrutura social, 

em que somente uns poucos iriam usufruir das "benesses" do sistema capitalista.
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Tendências contraditórias apresentam, assim, semelhança de objetivos 
..."na ilusão de servira uma nova sociedade, se ouve a rebeldia da individualidade "...9

Porém esta parceria nem sempre apresentou um acordo total, já que, como 

afirma Pevsner, apresentavam uma divergência acentuada quanto à assunção de 
compromissos que ambos estavam dispostos a assumir perante seu público 7.

Assim, iniciada nas ultimas décadas do oitocentos, arquitetos de vanguarda 

trabalham lado-a-lado com os pintores, em torno de uma parceria, que antes de 

evidenciar preferencias formais ( que de fato existiam ) denotavam um processo de 

troca ( até certo ponto descompromissadas) de experiências e resultados.

Portanto, neste sentido as vanguardas apresentam inicialmente o convívio 

de sentimentos confusos e contraditórios ( típicos dos conflitos antes assinalados no 

século XIX ) tais como a paradoxal convergência do grande esforço por racionalizar a 

sociedade ( racionalismo iluminista ) com a simultânea tendência de evidenciar o 

irracional (romantismo).

De fato enquanto arquitetos e designers adotam uma consciência social de 

sua função profissional, como consequência de projetar objetos que além do seu 

sentido estético, iriam preencher finalidades práticas, pintores e escultores se alienam 

de seu público.

Engendradas no confuso século XIX e cristalizadas no seguinte, as 

vanguardas modernas sempre tiveram sua afirmação relacionada aos sucessivos 

períodos de pós- guerra.

Portanto, se analisada a questão da evolução das vanguardas pelo ângulo 

da adoção de tais responsabilidades, pode-se compreender porque, embora teoria e 

estética modernas tenham se desenvolvido entre o futurismo e o academicismo...." 

somente irão se aperfeiçoar na medida em que se afastariam dos primeiros, 
aproximando-se da tradição acadêmica"... 8

Nesse contexto, comenta Las Rivas Sanz, a razão volta a um primeiro 

plano como exigência do pós-guerra no estabelecimento de uma compreensão mútua.



Tanto a Ville Contemporaine pour Trois Millions dbabitants (1922) ou o 

Plan Voisin para Paris (1925 ), colocam no centro do debate o novo suporte urbano da 
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Com contribuições doutrinárias vindas de diferentes frentes de luta ( em 

que o Construtivismo, logicamente, tem boa parcela ), se origina uma verdadeira 

* Internacional das Vanguardas ", que partindo do pressuposto de assumir a arte como 

pauta organizadora de toda a existência, universaliza ( como a ciência e a tecnologia ) 

a estética da era industrial.

Assim, os méritos dos resultados obtidos pelo esforço em assimilar uma 

nova era, na otimização da qualidade do espaço ( e de vida ), eram ganhos a serem 

compartilhados por todos.

Associada tal racionalidade à lógica iluminista (otimista e orgulhosa ), o modernismo se 

enquadra na esfera da "humilde razão" , como o ..."único ideal a sobreviver depois do 

desaparescimento de todos os outros, a única herança da tradição passada e a única 
argumentação para o futuro"...'0

O processo que conduz à adoção deste conceito, que formaliza uma 

guinada definitiva das vanguardas ao funcionalismo, costuma, com frequência, ser 

associado aos congressos e exposições da Werkbund ( 1911-1914 ), porém, como é 

sabido, a cristalização definitiva deste pensamento só será atingida nos castelos de Le 

Sarraz, com a constituição dos CIAM ( 1928 ), centralizado na figura polarizadora de 

Le Corbusier.

Porém, uma distinção a mais que deve ser destacada deste racionalismo 

em relação ao seu correspondente iluminista, diz respeito ao conceito de 

universalização do meios e resultados que acaba se manifestando na atitude 

"internacionalista ".

Entretanto, o surgimento deste racionalismo, cedo acaba com este verniz 

de " humildade": a assunção de tal pensamento como o meio (único ) de encarar o 

futuro e na busca de uma disciplina estética que atribuísse sentido ao uso da nova 

tecnologia ( que o arquiteto do séc. XIX não tinha conseguido digerir), as vanguardas 

encontram no "elementarismo abstrato", a forma de interpretação da nova realidade.
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Tais questões talvez mereçam um estudo aprofundado, porém tal nível de 

análise extrapolaria os alcances do nosso.

No entanto, estas referências são importantes para relembrar as origens de 

um movimento erudito ( com seus erros e acertos, ingénuo ou não ) que discute por 

primeira vez na história da arquitetura o projeto direcionado as massas.

Outrossim, a dificuldade de formulação do juízo sobre tais aspectos, 

deriva com frequência da ambiguidade ideológica de muitos deles, independente das 

filiações doutrinárias que possam ser estabelecidas, que acaba obnubilando nossa 

lente.

Não pretendo aqui aprofundar as diversas significações de tais atitudes, 

assumindo uma atitude defensiva ou exaltadora, e muito menos nos questionar sobre 

se tal atitude ( como comentamos anteriormente ) representava ou não uma real e/ou 

honesta atitude revolucionária que atingisse todos os níveis da realidade e uma 

conciência clara das consequências concretas de tais atitudes.

Isto aparece de forma bem evidente, quando formulamos uma anaáise 

comparativa superficial entre o projeto Haussmann para Paris e o próprio Le Corbusier 

do Plan Voisin, de Saint Dié ou do Anexo II da Carta de Atenas :

sociedade maquinista enterrando de vez quaisquer considerações sobre o individual, o 

fragmento, a parte

Por outro lado, todas as considerações feitas até agora tiveram a clara 

intenção de evidenciar que o conhecimento artístico não admite esquematismos 

maniqueístas simplificadores ( piores que o elementarismo abstrato ) e a busca das 

relações, antes que a análise isolada dos resultados, deve direcionar preferencialmente 

os passos de uma crítica conseqiiente.

"Homogeneizar" é a voz de ordem como expressão da atitude de 

responder a um usuário anónimo (representado pelo conjunto) e uma generalização 

dos benefícios ( socialização ).
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Podemos aqui falar de uma dualidade esquisofrênica, um " Mr. Hyde e Dr. 

Jekyll", que tende a dividir a praxis e a teoria não só como categorias distintas senão 

até opostas?....

Nestas palavras, que sacramentam o manifesto maquinista em 1929, Le 

Corbusier evidencia o nível de prefixação generalizado que sua interpretação de 

cidade supõe, aproximando-se de Alphand, em demonstrar um horror tácito pelo caos 

e desorganização característicos da cidade tradicional.

(...) "1.0 urbanismo é a organização de todas as funções da 

vida coletiva na cidade e no campo. O urbanismo não pode estar 

determinado por considerações estéticas, senão exclusivamente por 

exigências funcionais.

Embora o sentido de ordem baseado no conceito do "zonning" 

(zoneamento) que segrega os setores da cidade pelo seu uso, não fique muito longe da

densa e

desdobramentos que sua produção origina ?

Na ordem contra a confusão, a homogeneização contra o individualidade, 

o eixo central da discussão do trabalho do arquiteto passa em ambos casos por uma 

sujeição aos preceitos padronizadores da estrutura do espaço urbano.

Seja pelo enquadramento limitativo dos campos visuais (Haussmann) seja 

pela transparência radical do volume construído, ( Le Corbusier ) ambos convergem 

em considerar a estrutura tradicional das cidades, um quisto, um vírus a ser 

combatido e/ou eliminado.

Ora, como podemos a partir deste raciocínio explicar, não somente a 

consistente obra arquitetural de Le Corbusier, como os fenomenais

2. o primeiro lugar dentro do urbanismo é ocupado 

pela ordenação das funções: a ) habitação; b) o trabalho; c) o lazer. Os 

Meios para cumprir tais funções são : a) zoneamento; b) 
regulamentação das circulações, c) legislação"..... ”
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Os desdobramentos de tais tendências são variados, e as interpretações 

arquitetônicas disputadas.

Sintetizando o dito até aqui, vemos que, analisados à luz dos conceitos do 

idéario moderno elementar que mais fortemente estarão presentes nas discussões em 

nosso país, devem ser apontados os seguintes, que considero, senão os únicos, os mais 

relevantes:

"tecnificação" do problema urbano por Haussmann, o papel da arquitetura na 

configuração da cidade moderna terá um papel bem diferente.

1. atribuição figurativa do edifício, com uma concepção do espaço livre 

urbano entendido como uma extensão naturalista, colocando em evidência uma 

particular relação entre o público e o privado no campo do espaço urbano;

Sem dúvida, a nova urbanística nasce fundamentalmente sustentada na 

nova arquitetura: concomitante com a recuperação do espaço perdido pelo arquiteto 

no século XIX, esta se comporta como um agente de implementação de todos os 

conceitos envolvidos na definição da nova estrutura urbana e social.

Porém, a ruptura da continuidade morfológica, que a partir de um conceito 

gestáltico agia como suporte para contrastar com o edifício-marco 

( monumento ), conduz a perda do papel figurativo do espaço não construído, ao 

transformar-se este em fundo, no centro do qual (isoladamente ) se levantariam os 

novos edifícios: em certa medida um novo tipo de "monumento" ( pelo recorte ) porém 

carentes de propósito e da capacidade de sê-lo.

Outrossim, independente da cristalização do projeto moderno, a 

conceituação de modernidade abrange nas primeiras décadas do século interpretações 

bem amplas, sobretudo quando observamos o processo de transculturação das idéias 

para o Novo Mundo ( particularmente o Brasil ), onde variadas cargas simbólicas se 

superpõem aos modelos originais .

Percebe-se assim, paradoxalmente, uma clara fratura entre o construído e o 

não construído, embora o primeiro seja colocado como determinante do segundo.
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5. dissolução do espaço urbano em conceitos funcionais figurados de 

modo abstrato: o zoneamento ("zonning") como princípio de subdivisão da cidade 

visando estabelecer o modelo funcional e formal da cidade que por sua vez procura a 

homogeneidade funcional ( destruição do fragmento ).

3. Atectonicidade e transparência acabam derivando numa expressão 

característica que se expressa na ausência ( pelo menos virtual ) de limites na escala 

cotidiana;

Como tratei anteriormente12, independente das considerações que se 

possam fazer sobre o universo modernista no Brasil, parece haver um consenso geral 

que a sua irrupção e, sobretudo sua consolidação no campo do arquitetônico, estão 

profundamente associadas à ação de um grupo pequeno de intelectuais que 

entenderam ver no seu corpo de idéias um instrumento indutor e catalizador de uma 

"nova sociedade": a Cidade Moderna.

4. relação conflitante com a cidade tradicional, compatível com a 

necessidade de partir do nada, onde a relação com o passado se dissolve pela 

categoria do novo. O respeito ao existente so poderá manifestar-se como crítica ao seu 

fracasso;

Neste sentido, a arquitetura neocolonial ( um certo tipo ecletismo ), que 

contava o Prof. Lúcio Costa entre um de seus primeiros cultores, representou, de

2, como consequência do anterior, quebra da tradicional tectonicidade do 

edifício como ilustrativa da assimilação de uma nova expressão estética coerente com 

os novos modos de produção e nova tecnologia ( resposta ao século XIX ) e visuais 
desimpedidas;
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Porém, o que talvez possa estabelecer uma distinção do nosso país em 

relação aos outros da América seja, em primeiro lugar a transição gradual da Colónia à 

República, via uma estrutura imperial de cunho nacional ( com todos os símbolos nela 

embutidos), e em segundo lugar ( do que o primeiro é consequência ) o profundo nível 

de interferência da filosofia positivista na formação da nação.

Rebatida dita atitude na arquitetura, não era de estranhar que a sua história 

deveria muito mais ser construída pelas {...)"edificações de caráter monumental [ leia- 

se edificações governamentais mais importantes e das altas classes sociais ] em 
detrimento das manifestações populares, locais e/ou autóctones" 14.

Sem exageros podemos dizer, reiterando o dito em trabalho anterior, que 

as consequências das impostações teóricas do positivismo ( particularmente as 

emanadas de Comte ) cujo universo filosófico era visto na França como tendo valor 

secundário ou ( por vezes ) como simples curiosidade, tiveram aqui repercussões muito 

profundas ao ponto de chegar-nos a atingir, sem muita discussão, até nossos dias.

É inegável o impacto que dito pensamento teve nestas terras, ao ponto de 

fornecer as ferramentas (...)" para movimentos que acabariam tendo grandes 
influências, dos quais a Proclamação da República seria o mais significativo " 13.

Por outro lado, a formação, em geral, de um espírito nacional ( projetado 

na produção cultural ) como forma de expressão de um novo país, esteve 

profundamente reprimida desde a instituição do Brasil como nação, fato -aliás- comum 

a todas as novas nações constituídas mais ou menos tardiamente, como reflexo da 

Revolução Francesa.

Isto é válido, particularmente, no que se refere à sua concepção 

elitista/individualista da história, vista particulamente, através dos acontecimentos e/ou 

dos atores singulares da mesma.

alguma maneira, uma tentativa "protomoderna" no Brasil, no sentido de reagir à 

aquela produção arquitetural que desde o século passado, respondia às técnicas 

decorativas do ecletismo europeu.
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Este aspecto fica bem evidenciado na leitura dos escritos do Prof. Lúcio 

Costa na década de 30, e particularmente aquele já citado, quando se refere aos 

"valores intrínsecos da arquitetura protuguesa popular ou civil":

(...)"Resultariam, de um exame assim menos apressado, de tal 
arquitetura popular, observações curiosas, ainda que em desacordo com certos 
preconceitos correntes e em apoio das experiências da moderna arquitetura, 
mostrando mesmo, como ela também se enquadra dentro da evolução que se 
estava normalmente processando ... conviria, pois, fazer o estudo até nossos 
dias procurando-se determinar os motivos de abandono de tão boas normas e 
a origem dessa desarrumação que a vinte e tantos anos se observa"...16

A questão a que nos referimos diz do arcabouço teórico adotado pelos 

pioneiros do movimento de arquitetura moderna no Brasil que, em grande parte, 

constitui uma "crença" ( no sentido peirciano ) cujo objetivo principal era eliminar 

incertezas ( dúvidas ) para aceitação do novo, através do fornecimento de elementos 

que permitissem uma ligação conceituai entre o passado ( o Brasil colonial ), o 

presente ( o Estado Novo ) e o futuro ( uma nova sociedade ), que outorgando o 

suficiente grau de validade a nova linguagem.

Nossa adjetivação de paradoxal atribuída ao depoimento de Lúcio Costa, 

surge da observação que dita assertiva é muito menos uma crítica à filosofia positivista, 

que está presente na própria base do racionalismo, do que um ataque indireto 

( alegando a existência de uma tradição ) ao ecletismo vigente na época e diante do 

qual o modernismo lutou para conquistar seu espaço para finalmente, se impor 15.

Como afirma, paradoxalmente, o Prof. Lúcio Costa, durante o período do 

Estado Novo, foi o positivismo a primeira derrota da tradição portuguesa de quase 300 

anos, para a qual a arquitetura dita "popular", apresentava maior interesse que a 

chamada "erudita".

É nesse ponto, particularmente, que nos deparamos com aquilo que 

consideramos uma das questões centrais do trabalho, não exclusivamente num sentido 

documental, e sim visto à luz da interpretação da produção arquitetural 

contemporânea brasileira.
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Em primeiro lugar, no contexto da conceituação proposta pelo Movimento 

Moderno e a releitura que dele faz Lúcio Costa, notasse na vanguarda brasileira um 

forte anseio por verificar este ideário na prática.

É claro que nesse contexto, a vanguarda, como tal, estava mais em uma 

posição de conquista por um espaço do que preocupada em discutir as suas propostas, 

e várias seriam as razões que poderíamos observar como justificativas dessa atitude.

Era necessário associar o "novo" à Nação, e o Estado na procura por tal 

associação, oferecia a uma vanguarda carente de afirmação, a possibilidade de uma 

aceitação geral, pela oficialização, e validade, pela materialização de seu projeto.

Voltando à questão do moderno no Brasil, observamos que palavras de 

ordem como "purismo", "coerência", "boa construção" ( à semelhança do modelo 

europeu ) costuram o discurso destes arquitetos, adotando, porém, um raciocínio 

diferente como consequência do diferente grau de desenvolvimento e industrialização 

e da sua dependência económica e cultural.

Porém, devemos ressaltar que ao mesmo tempo que tal discurso defende 

os valores "inalteráveis" já assinaladas no depoimento do Prof. Lúcio Costa, 

paradoxalmente -ou não- será no seio da arquitetura "oficial" que encontrará sua 

afirmação, consolidando uma aliança estratégica com o Estado.

Esta ligação surge, em grande parte, como decorrência natural do que 

alguns autores tem denominado como "confronto entre as diversas concepções 

arquitetônicas que disputavam o espaço arquiteturável estatal" do então Distrito 

Federal, no qual o discurso pelo qual se impõe o grupo modernista, caracteriza-se 

antes por uma lógica eminentemente política do que por conotações técnico-artísticas. 
17

A partir deste objetivo, é evidente que a preemência da ação (a "crença") 

se sobrepunha ao interesse da reflexão, a que só poderia advir com as incertezas que 

essas "regras de ação" viessem a apresentar, o que, convenhamos, dificilmente 

aconteceu com a Ia geração.18



Assim, alicerçado este movimento no ideário modernista extraído das 

colocações de Le Corbusier e dos CIAM, a partir da retaguarda conceituai solidamente 

construída por Lúcio Costa, este grupo de arquitetos tende, em geral, a atribuir a 

realidade concreta ( representada pelas obras executadas ) uma avassaladora força 

legitimadora do produto.

Englobados no rol das vanguardas, o movimento de arquitetura moderna 

brasileira, não foge ao típico mote de panfletário que lhes é frequentemente atribuído,
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Tanto a qualidade do produto da sua prática, como o nível de sensibilidade 

filosófica de Lúcio Costa em sentir a necessidade de fazer "re-leitura" de arcabouço 

original para enquadrá-lo na realidade local, nos permite concluir, como vários autores 

concordam, que o movimento de arquitetura moderna brasileira, adquire luz própria a 

partir da década de '30, se constituindo por quase duas décadas, na verdadeira "linha 

de frente"das vanguardas internacionais.

Porém, feitas as ressalvas anteriores, devemos reconhecer que o "grupo 

carioca" nunca se destacou, com a exceção brilhante de Lúcio Costa, em consolidar 

um grupo de idéias através da discussão teórica ou, ainda, a sua transmissibilidade em 

nível da formação profissional 21.

Em segundo lugar, o grau de pioneirismo e número destas experiências, 

outorgava aos seus autores, por outro lado, um certo caráter de "auto-didatas", na 

medida em que o conhecimento decorria antes da praxis do que da academia, que 

legitimava o seu produto pela materialização e grau de acerto.

Mostra evidente disto, é o gradual distanciamento desses arquitetos do 

mestre Le Corbusier, já desde o próprio processo de gestação do Ministério de 

Educação 20, do qual o posterior desenvolvimento ( e desdobramentos ) da obra de 

Oscar Niemeyer, é um bom exemplo.

Em relação a este aspecto é necessário esclarecer, que não estamos com 

tais afirmações querendo colocar o movimento moderno brasileiro como resumido 

numa simples atitude de "consumo de um tipo", tal como coloca M. Waisman , 
embora ele possa ter inicialmente tido esta característica 19.
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Saindo do campo das hipóteses, produzir uma "crença", não é nem mais 

nem menos que produzir um conjunto de regras de ação ou hábitos adquiridos, que 

visam aplacar a irritação suscitada pela dúvida, que diminui a tensão do pensamento, 

o qual, a partir desse momento, atinge um certo repouso.

Estas regras de ação, por sua vez, começam a sofrer sérias modificações no 

momento em que não conseguem dar respostas satisfatórias às situações novas da 

realidade concreta 24, dado que elas supõem ( como crença ) ..." uma aplicação que 

envolve dúvida posterior e posterior reflexão, .constituindo-se, ao mesmo tempo, em 
ponto de escala e novo ponto de partida para o pensamento"...25

Como afirma Pierce23, na sua polémica assertiva, a ação do pensamento é 

excitada pela incitação da dúvida e cessa com o atingir da crença; e, assim, o chegar à 

crença é função única do pensamento, vista esta questão como exemplo para aludir ao 

início de qualquer indagação (sem importar quão simples ela seja) e à sua solução.

Porém, o paradoxo, aqui, fica claramente delineado dado que as rupturas 

propostas pela Arquitetura Moderna no Brasil e na Europa, são de caráter distinto, 

adquirindo em nosso meio um claro tom seletivo. A clara distinção entre estes recortes

No contexto deste raciocínio o "habito" é genéricamente caracterizado 

pela forma que ele possa nos levar a agir ( praxis ),não somente em circunstâncias 

possíveis de serem antecipadas, mas em ...."situações quaisquer, por improváveis que 

possamos considera-las"....

É neste sentido, portanto, que entendo que deve ser compreendido o 

processo que culmina na aceitação de um novo código formal, que se cristaliza numa 

sintaxe do espaço concomitante com a ruptura de raizes culturais consideradas como 

estranhas à formação de uma cultura local.

vanguardas estas que, como diz Tafuri 22, nunca se preocupam em negar aquilo que 

existe antes delas, nem em teorizar sobre o que poderá vir, já que são absolutas, 

autoritárias e, particularmente, excluentes.
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irá confluir, logicamente, em desdobramentos característicos que atribuirão a produção 

brasileira um destaque marcante no contexto mundial.

Sem dúvida que a força de tal intenção viu-se frequentemente prejudicada 

pela paradoxal ambiguidade de muitos de seus defensores ( particularmente Le 

Corbusier ), fato que contribuiu em grande parte para fornecer, até hoje, não poucas 

armas para seus críticos.

Acredito que tal discurso caracteriza um exacerbado nível de 

generalização -que distingue o intenso coro de críticas que se levantam nos últimos 

tempos contra as raízes modernas- que visa identificar o Movimento Moderno como o 

"anti-urbano", o que além de representar um desrespeito à inteligência dos pioneiros, 

revela um desconhecimento maior das suas verdadeiras raízes e motivações e das 

diferentes correntes que o compuseram.

A vertente modernista corbuseana, que foi a que moldou as características 

do movimento no Brasil, à diferença de Bauhaus ( mais associada a uma visão 

construtivista ), era eminentemente urbana, o que fica evidenciado pelos produtos mais 

notáveis da discussão que suscita, embora deva se reconhecer que tal visão prima por 

uma atitude que privilegia, muito menos o que existe ( no que se sustentam seus 

detratores para alegar seu absoluto "a-historicismo" ) do que aquilo que deverá vir: 

uma nova cidade para uma nova sociedade.

Um bom exemplo desta questão nos é dado pela leitura romântica que as 

vanguardas fazem nas primeiras décadas do século da primeira grande reviravolta 

política, económica e cultural do século XX ( a Revolução Bolchevique ), que tanto 

Europa, quanto o Mundo Ocidental em geral, ainda estavam tentando digerir nas 

décadas de '20 e '30.

Por outro lado, hoje em dia não é raro ouvir falar do "grau de 

incompreensão" ou "insensibilidade" dos arquitetos modernos em relação ao grau de 

interação e/ou integração dos seus edifícios com a cidade, como melhor expoente de 

uma visão parcial da questão arquitetura e urbana.



é, neste sentido que o objetivo da obra de Le
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Como consequência desta abordagem, pode-se entender com mais clareza 

porque os espaços arquitetônicos que surgissem do seio desta conceituação só 

poderiam germinar numa situação absolutamente nova e, na medida que estivessem 

( em contrapartida ) inseridos em alguma estrutura urbana existente - a malha 

tradicional - estariam condenados a uma permanente conflito com a mesma.

Assim para a Cidade Moderna, ele encontra até um nome de batalha - a 

"Ville Radieuse"- cujo ponto de partida é a residência ( L'unite d'habitation ), que antes 

de se adaptar a um desenho urbano dado, é fonte geradora de um novo desenho para 

toda a cidade 29, cenário fundamental da luta entre o interesse privado e o público, em

A notória simpatia que os pioneiros sentiam pela Rússia da década de 30, 

assentava-se muito mais na possibilidade de realização dos seus programas, tornando- 

se campo adequado para verificação de suas idéias ( estimulada pelos sucessivos 

convites para execução de projetos, participação de concursos, programas 

urbanísticos, etc.), do que numa concreta convicção na metodologia revolucionaria 

que o comunismo representava.26

Comparado por Benevolo com Brunelleschi, pelo seu grau de 

envolvimento com uma profunda transformação cultural, Le Corbusier acaba 
contestando uma divisão do trabalho e uma tipologia da funções urbanas 28 dos que 

dependeriam um grande número de institutições, de hábitos e de interesses 

consolidados ( crenças ou regras de ação ), embora tal atitude esteja longe de ser 

interpretada como um recorte ideológico induvitável.

(...)"Não é a modificação da forma dos edifícios no quadro da 
Cidade Tradicional, mas a invenção de uma Nova Cidade, independente das 
limitações, permitidas com a velha sociedade hierárquica, que é capaz de 
fornecer uma resposta adequada às exigências de liberdade e igualdade da 
sociedade moderna"...

Como afirma Benévolo 27

Corbusier foi muito claro:



mi
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Um dos primeiros aspectos que surge destas colocações, é a de que seja 

numa situação urbana nova, ou seja na reformulação da malha tradicional da cidade, é 

evidente que qualquer estratégia para obter resultados consequentes nessa luta, não 

poderia se furtar da importância crucial que representaria a aprovação e/ou patrocínio 

do principal agente de apropriação do espaço: O ESTADO.

que o primeiro deverá se submeter ao outro, como claramente explicitam os parágrafos 

conclusivos da Carta de Atenas (1941):

Sem dúvida, a sacralização desse processo, encontra como é de notório 

conhecimento, na materialização de Brasília, sua expressão máxima: a luta ( pelo 

menos no campo das realizações ) é ganha finalmente e numa escala de intervenção 

luito mais ampla que Le Corbusier teria conseguido em Chandigard .

(...)"Existem duas realidades antagónicas: de um lado o grande 
número de trabalhos a serem iniciados com urgência para organizar as 
cidades; de outro, as condições de extremo fracionamento da propriedade 
fundiária. A grave contradição, que aqui resulta evidente, coloca um dos 
problemas mais graves de nossa época: a urgência de regular com um 
instrumento legal a disponibilidade de solo útil para corresponder às 
necessidades vitais do indivíduo em plena harmonia com as necessidades 
coletivas. O interesse privado será subordinado ao interesse público"... 30.

Como consequência da convicção neste aspecto, a partir da década de 30, 

as vanguardas no Brasil, começam a admitir que o único caminho viável para obter 

sucesso, será através de uma inevitável parceria com o Estado / Nação.

Porém, acreditamos que de alguma maneira, o maior valor das utopias 

reside na sua potencialidade em gerar e/ou abrir a futuras ( e consequentes ) 

revoluções: ninguém pode negar - no campo das idéias políticas - a importância do 

anarquismo como precedente imediato em muitos países das grandes conquistas

E, sem dúvida, será a partir desta estratégia de viabilização que as 

contradições do projeto moderno encontrarão suas mais graves contradições : 

encontrará, a um mesmo tempo, sua força e suas fraquezas.
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Porém, salvo as honrosas exceções, a fratura operacional que a praxis 

arquitetônica produz entre o conjunto ( a cidade ) e as partes ( os edifícios ), acaba 

revertendo numa negativa fragmentação conceituai do urbano que entende que 

segmenta em compartimentos estanques a estrutura espacial da cidade.

Até sua materialização, conseguida em Brasília, os arquitetos brasileiros se 

prepararam, produzindo edifícios que partiam dos critérios compositivos que 

continham potencialmente os novos conceitos do ambiente urbano, embora somente 

poucos tentassem em forma consequente estudar as características da nova cidade 

brasileira como um todo global, entre os quais Affonso E. Reidy é figura de ponta.

Neste aspecto, se tivéssemos de encontrar um denominador comum na 

produção arquitetural moderna brasileira, desde a década de 30 à de 60, talvez ele 

pudesse ser sintetizado na sua obstinada busca em encontrar as condições ideias para 

uma concreta viabilização dessas utopias, resumidas na noção de "cidade moderna".

Neste sentido Brasília ( assim como Chandigard ) já nasce " velha" na 

medida em que surge na contramão das próprias contradições que no seio dos CIAM, 

começam a ser destacadas por alguns de seus membros ( Team X ), como expressão
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Como afirma Benévolo, não devemos esquecer que no caso particular de 

Le Corbusier, um de seus maiores méritos foi o de (...)"empenhar seu incompatível 

talento no campo da razão e da comunicação e transmissão do conhecimento em 

geral. Ele nunca se contentou com o fato de que sua invenções fossem interessantes e 

sugestivas, mas sim, úteis e aplicáveis universalmente e não pretendeu impor, mas sim 

demonstrar, suas teses"(...). 31

sociais do início do século, embora fosse outros os movimentos que atingiriam o 
poder.

Mas, como tratei anteriormente, quando eventualmente, alguma dessas 

utopias sai do campo das idéias para o das realizações, a sua essência panfletária 

acaba fazendo-a colidir inevitavelmente, com a realidade concreta: perdem a aura, a 

magia, aparecem as contradições e um natural processo crítico ( dúvida/reflexão ), se 
inicia.
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Na materialização de Brasília, como observa Benévolo, o repertório 

internacional não é aplicado "textualmente" diferenciado-se ( e caracterizando-se ) 
daquele pelas...

Sem querer entrar nos méritos das mais frequentes críticas que a Brasília 

possam ser feitas ( sem dúvida muitas delas altamente procedentes ), considero que 

entre as mais sérias (reforçando sua defasagem já na década de '60 ) é a incorporação 

das deficiências que as propostas do CIAM já apresentavam no que se refere a questão 

da discussão sobre a centralidade e sobre a conceituação de tal espaço como lugar.

Do que podemos concluir, que a produção arquitetural decorrente de tal 

conceituação, nunca poderia realizar-se integralmente no seio da complexa malha da 

cidade tradicional, cuja atitude formal é em certa medida determinada por uma atitude 

de defesa, diante do comprometimento de sua unidade expressiva, por parte daquela.

Tal incorporação, que não fica muito distante da fracassada experiência da 

" explossão" do Mundaneum que Le Corbusier propõe para Saint Dié em 1946, faz 

uma leitura da cidade como "icone" do Poder, onde esta aparece como representação 

de uma " centralidade alienada" através do prototipo de uma estrutura social ambigua.

(...)"relações entre forma geométrica e escala, pois cada motivo 
formal particular contém um significado emocional que lhe permite sobressair 
isoladamente; a composição torna-se, assim, elementar, abreviada e a textura 
dos edifícios singularmente rarefeita, enquanto que a conformação do 
conjunto pode ser percebida num relance como se tratasse de um quadro 
sinóptico"... 32

máxima do reducionismo de um complexo organismo vivo, como é a cidade, a um 

sistema fechado de adição de " compartimentos" belos, porém estanques.

Não deixa de ser curioso observar que quando se fala em termos de 

produção urbanística no Brasil, seja Brasília, sem dúvida, o inevitável marco 

referêncial, mesmo que ela surja dissociada da prolífica discussão que teve o Rio de 

Janeiro ( quando Capital Federal) como cenário de destaque.



O RIO DE JANEIRO E

O ESPAÇO DA METROPOLIZAÇÃO
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Esta permanência, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto 

configuracional, pode ser observada nos marcos significativos que irão balizar a 

evolução morfologica da cidade.

Se aprofundarmos nossa análise, poderemos entender que tal processo 

remonta suas raízes até o século XVIII quando, a partir do início do período dos vice- 

reis (em 1763), encaram-se várias obras de intervenção que deixaram na cidade traços 

que até hoje lhe são peculiares.

O "efeito Brasília" ( não tenho hoje dúvidas ) é traumatizante para as 

vanguardas locais : embora não seja o único, ele representa uma divisória de aguas 

bastante nítida, dado que representa o fechamento de uma etapa que se inicia na 

jornada do Ministério da Educação e Saúde, fechamento este que caracteriza 

claramente o esfacelamento da "crença"que se articulou nos trinta anos anteriores, e 

que mergulhará de vez no rastro da "dúvida", a competência urbanística duramente 

conquistada pelo Movimento Moderno para os arquitetos.

Trata-se, mais ou menos, como se as condições sugeridas nos "prototipos- 

edificios" pudessem, por adição, serem incorporadas a um prototipo maior: a força do 

conjunto se sustentaria pela monumentalidade e vitalidade comunicativa dos seus 

edifícios em um espaço urbano que lhes é alheio.

No Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, se observa na segunda 

metade do século XIX um crescente interesse por discutir o novo perfil da cidade, tanto 

do ponto de vista morfologico quanto arquitetural, que colocam em debate a 

necessidade da reconceituação espacial da cidade colonial.
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Sem dúvida, boa parte da história urbanística do Brasil está profundamente 

associada à evolução da cidade do Rio de Janeiro, particularmente no período em que 

foi capital do país, desde a vinda da Família Real portuguesa até a transferência do 

Distrito Federal para Brasília.

A história do Centro, começa propriamente como é sabido, com a segunda 

fundação da Cidade do Rio de Janeiro, inicialmente implantada na Enseada do Morro 

Cara de Cão ( entre o Morro cara de Cão e o Pão de Açúcar) por Estácio de Sá, e que, 

após a morte deste numa das frequentes escaramuças com as abordagens na atual

Este processo de destaque nacional, originado a partir da decadência da 

mineração nas Gerais, que se cristaliza, posteriormente, com sua elevação à condição 

de capital da colónia e sede do vice-reinado em 1763, atinge seu ponto mais alto, com 

a transferência da corte portuguesa para o Brasil, e sua consequente transformação em 

Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815.

Entretanto, a aceleração definitiva de tal processo que nos anos após a 

indepêndencia, direciona o olhar local para as culturas industriais, tanto no que se 

refere aos novos produtos quanto aos aspectos ideológicos vinculados a idéia de 

ruptura com o passado colonial, irá atingir um estágio de agitada especulação sobre o 

conceito de modernização.

Porém, o fato historicamente significante que irá impulsionar 

definitivamente tal discussão, será sem dúvida, o êxodo da Corte portuguesa em 1806, 

que produz impactos, até o momento nunca presenciados, na estrutura espacial da 
cidade

Aliados a estes fatores, a Abertura dos Portos, decretada anteriormente pelo 

Príncipe Regente, e os tratados assinados com Inglaterra em 1810, estendidos às 

demais nações em 1822, que beneficiavam particularmente os países mais fortemente 

impulsionados pelos efeitos da revolução industrial - com destaque para Inglaterra, - 

acabam por construir uma estrutura de integração ( dependente ) do Brasil com o 

mercado mundial, cabendo ao Rio de Janeiro, dentro desse esquema, um destaque 

estratégico evidente 33.



96

Entre o Morro do Castelo, e em direção ao oeste, havia um outro, à 

distância relativamente pequena: o Morro de Santo Antônio ( na época chamado de 

Outeiro do Carmo ), situado no que hoje seria o centro geométrico do Centro do Rio, 

como afirma Oliveira Reis, e que, portanto, talvez tivesse sido um local para fundação 

da Cidade até mais adequado, do ponto de vista urbano porém, não apresentava as 

mesmas vantagens do Morro do Castelo em termos militares e defensivos.

praia do Flamengo, seria definitivamente deslocada para o Morro do Castelo, pelo tio 

dele, o Governador Geral do Brasil, Mem de Sá.

Tais morros por sinal, balizam consideravelmente o próprio traçado das 

primeiras ruas: uma das primeiras a serem traçadas foi a Rua Direita ( atual 1° de 

Março ), que ligava, na sua emenda com a rua Misericórdia, o Morro do Castelo ao 

Morro de São Bento.

A cidade, portanto, desenvolveu-se nas áreas planas imediatas ao morro, 

que no geral eram constituídas, na época, de pântanos, alagadiços, lagoas e mangues, 

as que sucessivamente, durante mais de 3 séculos, foram aterrados, para viabilizar o 
crescimento do núcleo urbano3S.

Basicamente, o Morro do Castelo foi escolhido como área de prevenção 

contra invasões estrangeiras, particularmente os franceses, que já tinham o controle 

estratégico da ilha de Villegaignon. Daí a escolha por um morro que, como o do 

Castelo, se situava defronte à barra, facilitando a entrada da navios na mesma.

Curioso é observar que desde sua fundação no Morro do Castelo - após a 

abortada tentativa no Morro Cara de Cão - e de sua descida para a várzea, em fins do 

século XVI, a cidade do Rio de Janeiro manteve até meados do século XVIII sua feição 

de vilarejo, sem grandes modificações, balizado pelos quatro morros que definiriam 

seu limite virtual, até os. XX : Castelo, Santo Antônio, São Bento e Conceição.

Como comenta Oliveira Reis,34 a implantação inicial da Cidade na área da 

Enseada Cara de Cão era um ..."lugar restrito, pequeno, sem água (água salobra de 

poço ), sem capacidade física de se desenvolver como cidade, cujos limites eram 

definidos por uma simples paliçada"...
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De fato, a mais antiga era a Rua de Antônio Nabo ( e a partir do século 

XVIII denominada de São José ), cujo traçado surge da necessidade da ligação do 

convento de Santo Antônio com o mar, decorrente das obras incluídas no têrmo de 

doação da área do morro pelo Governador Martim de Sá.

A partir desta verdadeira "espinha dorsal" urbana, surgem então, as outras 

ruas perpendiculares à Rua Direita, que formaram o que seriam as ruas principais da 

Cidade por vários séculos ( São José, Quitanda e Ouvidor, entre outras).

Tendo seu perfil urbano nitidamente caracterizado pela forma de ocupação 

do lote, o Rio de Janeiro no período luso-brasileiro - assim como boa parte das vilas e 

cidades brasileiras - apresentava, até séc. XVIII (...)"ruas de aspecto uniforme, com 

casas térreas e sobrados construídos sobre o alinhamento das vias públicas e sobre os 

limites laterais dos terrenos? (...) 36

Esta uniformidade na estruturação espacial da cidade, decorrente do 

adensamento horizontal do espaço construído, é claramente percebido em gravuras e 

estampas dos pintores viajantes da época, onde é comum ver paisagens urbanas do Rio 

Colonial mostrando suas ruas estreitas ( mais ainda pelo trânsito de homens , 

mercadorias e veículos, além de atividades comerciais ), sem meio fio, dada a 

inexistência de passeio para pedestres.

Com o abastecimento de água da cidade, empreendido mais tarde por 

Ayres Saldanha, veio a ser canalizada por um aqueduto ( atuais Arcos da Lapa ) as 

águas do Rio Carioca, que nasce no alto do Silvestre, e contornando a encosta do 

antigo Morro do Desterro ( atual Santa Teresa ) e tangenciando o Santo Antônio 

originava a lagoa da Carioca, que viria posteriormente, se tornar o primeiro centro da 

cidade, originando a própria expressão "carioca".

Podemos afirmar, sem exageros, que o esquema básico de 

desenvolvimento de um núcleo urbano que representa o atual Centro do Rio de 

Janeiro, manteve-se sem grande alterações até o século XIX, durante quase três séculos, 

o que pode ser claramente observado nos mapas da evolução urbana do Rio de 

Janeiro, anexos.
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Como descreve Thomas Ewbank, industrial inglês residente em Nova York, 

autor de "A vida do Brasil ou diário de uma visita ao país do cacau e das palmeira?, 

num relato extremamente valioso sobre a cidade na primeira metade do século XIX :

Em linhas gerais, as narrativas dos viajantes refletem, simultaneamente, um 

similar sentimento de deslumbramento diante da vista geral da cidade, tanto no que se 

refere à exuberância da paisagem natural, quanto à imponência da posição da massa 

edificada em relação a esta, pontuada pelas agulhas das numerosas igrejas que nela se 

inseriam, com a aversão "suscitada pela paisagem material e humana" . De fato, a 

presença dos marcos religiosos mencionados são de importância estratégica para 

entender a formação de configurações espaciais históricamente significantes do Rio- 

Colonia ?8.

Uma observação superficial de gravuras e desenhos do período assinalado 

- o luso-brasileiro - evidencia a dominância desses marcos, destacados nitidamente do 

casario (altura e cor), e criando uma "ruptura" clara ( adros, largos, etc.) na uniforme 

malha constituída pelas ruas .

(...) "A maioria das ruas do Rio se cruza em ângulo reto, 
mas encontram-se algumas que não seguem a direção da bússola, 
circunstância devida às montanhas que as separam e ao contorno 
irregular das praias da baía. São estreitas...O perfil transversal das 
ruas obedece ao modelo antigo: o calçamento se abaixa de ambos os 
lados, desde a frente das casas até o meio da rua...e os carros, 
quando se cruzam, quase que tocam nas casas de um e outro lado. 
Pela mesma razão não se permite escada saliente ou qualquer coisa 
que sobressaia na fachada" (...)37

Com frequência, os marcos religiosos constituíam referências espaciais da 

cidade e deram origem a denominações de logradouros, distritos e acidentes naturais. 

Através deles, articulavam-se os caminhos, o território e a paisagem urbana e, 

conseqúentemente, o próprio espaço urbano, que, ao fundir-se com o espaço sacro, 

resultava numa continuidade entre ambos.
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O Rio de Janeiro, no século XVIII, apresentava uma área urbana bem 

exígua que, além dos seus limites naturais ( os morros e o mar), era contornada por 

uma muralha de fortificação construída por um oficial de engenharia vindo de Lisboa ( 

general Massé) 41

É neste contexto que deve ser entendido um dos espaços livres urbanos 

mais tradicionais do Rio de Janeiro: a atual Praça XV de novembro ( ex-Largo do Paço, 

Largo do Carmo, Terreiro da Polé, Terreiro de Nossa Sra. do Carmo, Terreiro de Nossa 

Sra. do Ó, etc., entre outros).

(■■■)"a maioria da população era escrava. Quase que uma cidade 
de mercadorias. Poucos eram os trabalhadores livres, e reduzidíssima a elie 
administradora/militar/mercantil que lhe dirigia política e economicamente. A 
falta de meios de transpore coletivo e as necessidades de defesa faziam com 
que todos morassem relativamente próximos uns aos outros, a elite local 
diferenciando-se do restante da população, mais pela forma-aparência de suas 
residências do que pela localização das mesmas"...39

É curioso observar que, no campo ambiental, a primeira idéia de proteção 

às matas e jardins, de que se tem conhecimento, na cidade do Rio de Janeiro, data de 

1740, ainda no período luso-brasileiro.

Por ocasião da reconstrução do Aqueduto de Sànta Tereza (atuais Arcos da 

Lapa ) na gestão do último Governador do Rio de Janeiro Gomes Freire de Andrade - 

Conde de Bobadela (1733-1762), antes do início do Vice-Reinado, foi determinado, 

também, no ato que regulava aquela obra, a proteção e conservação das florestas 

existentes nas cercanias da Cidade.

A importância da referência ao Largo do Paço ( atual Praça XV de 

novembro ) reside no papel que como espaço livre urbano, tanto em termos de sua 

origem como de sua destinação ( no geral reservada a atos oficiais de comemoração ), 

desempenhou na caracterização urbana da cidade: é um exemplo único, singular, 
embora, tipologicamente, bem definido .40
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Destes artistas, um principalmente deve ser considerado o mentor das 

primeiras reflexões urbanísticas sobre o Rio de Janeiro, originadas a partir de sua

Se analisarmos a história da evolução urbanística da cidade do Rio de 

Janeiro, podemos ver que foi um jardim ( o Passeio Público ) o marco inaugural de um 

processo de estruturação espacial urbana .

O Passeio Público, estabelece por si, como dizíamos anteriormente, um 

marco notável no estabelecimento da saga de uma tradição paisagística carioca, no 

que se refere ao tratamento de espaços livres verdes urbanos de uso público e o papel 

da gestão administrativa pública como agenciadora de tais intervenções.

Posteriormente, já no século XIX, após a chegada da Família Real em 1815, 

por iniciativa oficial é encarregado Joaquim Lebreton de reunir artistas franceses 

decididos a acompanhá-lo ao Brasil, com a intenção específica de constituir o núcleo 

de uma Academia de Belas Artes, na tentativa de incorporar à Corte toda uma 

(...)"concepção de arte e de organização do espaço que correspondia à Europa da 

razão burguesa, contemporânea da Revolução Industrial e do trabalho assalariadd'..

Por outro lado, representa o inicio de um processo gradativo de 

substituição dos marcos religiosos por marcos profanos, processo que iria se acelerar 

na segunda metade do século XIX, no qual as praças e parques públicos teriam um 

papel protagônico.

Teriam então assim, com o espírito de conservação desses recursos 

naturais, surgido os primeiros elementos que viriam, em tempos mais avançados, a 

constituir os alicerces que serviriam de base à criação de um órgão oficial com as 

incumbências de garantir a sua permanente manutenção e franquia ao público

O período do Vice-Reinado está profundamente ligado ao início de uma 

série de obras que, em boa parte, iniciariam o processo de modernização e expansão 

da cidade, ainda no período luso-brasileiro, num relativamente curto espaço de tempo, 

entre os séculos XVIII e XIX (1763 -1808).
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Tais condicionantes, originam toda uma série de contradições no espaço 

urbano, que só serão resolvidos nas primeiras décadas do século XX. Este processo, por 

sua vez, só terá início com o aparecimento e posterior desenvolvimento dos transportes 

coletivos ( o bonde a burro e o trem a vapor) a partir de 1870.

A expansão económica, tem seu marco dado principalemente, por dois 

fatores importantíssimos: a independência política e o início do reinado do café.

Formado na tradição neo-clássica da École de Beaux-Arts, Grandjean 

interpreta a cidade na sua potencialidade cenográfica como suporte da exibição do 

trono europeu e, posteriormente, o poder imperial brasileiro, embora sem ter - pelo 

menos no início de sua estadia - uma idéia concebida da remodelação da cidade em 
seu conjunto .43.

experiência adquirida em capitais agitadas por permanentes obras de remodelação 
urbana : Grandjean de Montigny.

Somente será no decorrer do século XIX, que se operam profundas 

alterações qualitativas do espaço urbano, tanto em termos de forma como de 

conteúdo, relacionando-se inicialmente a vinda da família real que, como afirma 

Abreu, impõe ao Rio uma classe até então inexistente, possuidora de toda uma 

bagagem de necessidades materiais, comerciais, políticas e ideológicas.

Embora as propostas urbanísticas de Grandjean, nunca tivessem saído do 

papel, tendo como testemunho da sua obra alguns dos poucos edifícios públicos 

construídos, como o prédio da Praça do Comércio ( atual Casa França-Brasil ) ou o 

modesto Edifício da Real Academia de Belas Artes ( demolido, já em nosso século, no 

Estado Novo), é inegável que a sua presença atribui continuidade à saga da parceria 

entre o Estado e o arquiteto/urbanista/paisagista, inaugurada com a obra de Mestre 
Valentim, no que se refere à discussão do espaço e paisagem da cidade 44.

Entretanto, o poder de mobilidade que o aparecimento do transporte 

coletivo origina, ficaria restrito por várias décadas às classes mais abastadas. O custo 

que representava, excluia a população, sem capacidade de procurar áreas disponíveis
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Pereira Passos, no entender de muitos autores, profundar-se basicamente, à 

criação de uma "nova capital", dado que a existente, em termos da aceleração do 

mecanismo de importação/exportação, apresentava ainda características coloniais pela 

ausência de um moderno porto e evidenciava condições sub-humanas de higiene 

como decorrência de desenquilíbrio entre crescimento da população e infraestrutura 

básica de saneamento.

Este processo que se inicia já em fins do século passado, se cristaliza, no 

entender de Abreu durante a administração de Rodrigues Alves, que nomeia como 

Prefeito do Distrito Federal, Francisco Pereira Passos, que comanda, ao longo de quatro 

anos, a mais profunda transformação operada na cidade até então.

próximas ao centro, onde o trabalho era buscado diariamente (em geral trabalhadores 
e escravos de ganho ).

Tais discussões, centradas numa acirrada disputa pela hegemonia da 

condução do processo de modernização urbana, encerram uma clara luta de 

atribuições e competências46.

Já no século XX, e particularmente nas primeiras décadas, processa-se um 

período de profundas alterações no espaço urbano, decorrentes do rápido crescimento 

da economia, do crescimento das exportações, consequências ambas, da inserção do 

Brasil no contexto de capitalismo internacional (via economia do café).

(,..)"a importância cada vez maior da cidade no contexto 
internacional, não condizia com a existência de uma área central ainda com 
características coloniais com ruas estreitas e sombrias, e onde se misturavam as 
sedes dos poderes político e económico com carroças, animais e cortiços .../O 
Rio devia ser transformado/... num verdadeiro símbolo do "novo Brasil"...45

A virada do século, representa um fervilhante forum de temas em torno de 

como devia ser a cidade. Embora não muito diferentes em conteúdo dos outros 

anteriores, surge fortemente marcado por uma dupla visão "técnico-sanitarista" 

dominada pelos engenheiros, médicos e, em segundo plano, os arquitetos.
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latinoamericanas ( quando comparada com Buenos Aires e Montevideu ) o Rio de 

Janeiro mostrava os acentuados traços de deterioração e baixa expectativa de vida, 

pelo descompasso entre seu crescimento e a infraestrutura urbana de serviços.

Independente das críticas que possam ser feitas ao extenso plano de obras 

desenvolvido por Pereira Passos, sem dúvida com sua gestão o Rio de Janeiro assiste a 

uma das mais substancias reformas que rompem decididamente com a configuração 

espacial colonial da cidade, atribuindo-lhe caracteristicas que, apesar das naturais 

mudanças morfologicas do perfil construído, se mantém em essencia até nossos dias.

Baseado na cristalização ( na escala local) das idéias reformistas pautadas 

pela ordem, técnica e sanitarismo, esta gestão conclui uma primeira etapa do processo 

de rompimento com a estrutura espacial do Rio luso-brasileiro, cujas origens devem ser 

procuradas no primeiro plano urbanístico para a cidade em 1874.

Porém, membro integrante de tal Comissão, Pereira Passos só irá 

materializar suas idéias ( em boa parte inspirado no modelo haussmaniano, cuja obra 

acompanhou de perto ) no presente século , quando na sua gestão como prefeito 

( 1902 - 1906 ) irá empreender uma série de mudanças tanto no ponto de vista espacial 

como também na própria mecânica da gestão pública, que irão perdurar por muito 

tempo47.

A cisão violenta que o traçado de abertura da Avenida Central ( atual 

Avenida Rio Branco ) produz no Rio luso-brasileiro, é a cristalização definitiva do 

processo de substituição dos marcos religiosos por marcos profanos na configuração

103

De fato, a denominada "Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio de 

Janeiro" nomeada por Pedro II em 1874, constitui a primeira iniciativa organizada 

nesse sentido, surgida como tentativa de dar resposta eficaz à cidade, no contexto do 

recrudescimento das epidemias que assolavam o Rio.

Uma das primeiras ( e mais intensa ) intervenções por parte do poder 
público, se processa na primeira década do século, pelas mãos do prefeito engenheiro 

Francisco Pereira Passos (1902-1906).
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Como consequência disto, e no rastro de uma discussão totalmente alheia 

a cidade colonial, ou seja, a distinção entre o espaço público e o privado, o Rio de 

Janeiro começa a ver uma ruptura que se materializa, fundamentalmente, num maior 

uso do espaço urbano.

A abordagem paisagística da cidade, por sinal, será um traço marcante da 

gestão, que assumirá em forma decidida a expansão sul do raio urbano, incentivado 

pelo acelerado crescimento das redes de transporte público e pela sucessiva aceitação 

por parte do imaginário local em considerar como privilegiadas as localizações a beira 

do mar.

espacial da cidade, fenômeno que já se delineava desde a segunda metade do século 
XIX.

A axialidade marcada pela Avenida, seguindo paralela ao lado maior do 

retângulo virtual marcado pelos quatro morros que balizaram por séculos o perímetro 

da área central, induz o surgimento do terceiro centro do Rio de Janeiro ( a Praça 

Marechal Floriano, popularmente chamada Cinelândia), que irá concentrar os marcos 

representativos do poder, tendo como cenário de fundo o que será em diante um dos 

icones mais divulgados da cidade : a enseada de Botafogo com o morro do Pão de 
Açúcar.

Assim, junto com o traçado da Avenida Central surgem os jardins da orla, 

ao longo da Avenida Beira- Mar, Glória e Praia de Botafogo, e o aterro da área do cais 

a custas do arrasamento do morro do Senado, obras estas que alteram 

consideravelmente o contorno da orla ao longo de todo o perímetro urbano.

Embora que a proposta da Reforma Pereira Passos deva ser inserida na saga 

de uma discussão mais antiga sobre a modernidade, que de alguma forma deve 

remontar-se a Grandjean de Montigny, ou, ainda, ao período dos Vicereis, e mesmo 

que alguns autores possam considerar que tal plano nascera, por assim dizer, " velho" 

ou " obsoleto"48 na medida em que adota parâmetros de leitura da cidade que vários 

já tinham entrado em crise na Europa, sem dúvida será nesta administração
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que se abre um acalorado (e popular) debate sobre a cidade e a feição que deveria ter 

nos "novos tempos".

Daí a importância de entendermos este fato como forma de atingir uma 

melhor compreensão do fracasso posterior de Alfred Agache, que anos depois iria 

propor o maior plano global para a cidade, que em grande parte iria imprimir um 

caráter específico a estrutura que tem até hoje.

Por outro lado, como afirma Del Brenna (1994), pese a assumida 

recorrência ao defasado ideário haussmaniano de cidade, paradoxal mente a 

materialização de tais intervenções conduz a outro tipo de ruptura : a partir desta 

reforma a referência europea irá funcionar somente como pretexto, isto é, ...." como 

instrumento para chamar e obter o consenso, como justificativa a posteriori de escolhas 
políticas e económicas, como apelo publicitário'’49...
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Como vimos anteriormente, a história da evolução da cidade está 

intimamente associada a um processo agressivo de conquista da paisagem: boa parte 

da área ocupada e/ou construída do Rio de Janeiro se assenta, de fato, numa 

planimetria "construída".

A agressividade da geomorfologia local, que a partir dos critérios 

apontados acima, apresentava o perfil ideal para o balizamento de estratégias 

defensivas, encontrava nos morros ( e sua relativa proximidade do mar) o elemento de

Contrariamente às cidades que respondem a um traçado originado na 

colonização espanhola, que exigia a escolha de um sítio que apresentasse uma 
topografia menos acidentada para aplicação da malha em xadrez ( Lei de índias ), a 

conturbada trajetória da colonização portuguesa no Rio ( e, por sinal, em várias 

cidades brasileiras ), se pautou mais por um pragmatismo que principalmente 

privilegiava as condições defensivas da localização.



principal relevância para recriar nos trópicos a clássica tipologia medieval da cidade 
fortificada.

Porém, embora a complicada operação representada pela remoção de tais 

acidentes geográficos, que supõe a utilização de conhecimentos, recursos e tecnologia 
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Embora os critérios de escolha dos portugueses possa ter criado um quadro 

complexo para a evolução urbana da cidade, eles evidenciam o natural senso prático 

do colonizador lusitano em colocar em primeiro plano a viabilização e sobrevivência 

do assentamento, mais ainda, após a abortada tentativa do Morro Cara de Cão ( nas 

proximidades do atual bairro da Urca ).

Portanto, seja pelo aterro de charcos, áreas ganhas ao mar ( auxiliadas, 

com frequência, pelo fenômeno de assoreamento ), a abertura de túneis ou 

arrasamento dos morros, o tecido urbano da cidade esteve condicionado, 

historicamente, à capacidade do homem de poder sortear tais obstáculos naturais, que 

inicialmente foram considerados virtudes do sítio.

Como mencionamos antes, várias décadas após, um fato relevante ( a 

vinda da família Real Portuguesa com sua corte ) irá reforçar as características deste 

processo, que no período dos próximos 100 anos irá mudar consideravelmente a 

geografia local, processo no qual a operação casada entre desmonte de morro e 

aterramento de áreas alagadas ou marítimas, terá um papel protagônico.

Paradoxalmente, uma vez atingida uma relativa estabilização bélica nas 

colónias, os "baluartes naturais" representados pelos morros ( principalmente o Morro 

do Castelo ) perdem, gradativamente sentido, no que se refere ao seu papel de suporte 

físico do assentamento da cidade: inicia-se, assim, a descida à várzea.

A análise de ocupação dos morros e encostas a partir desse quadro nos 

permite afirmar que concomitante com a valorização da área que apresentava maior 

facilidade de comunicação entre seus habitantes ( a várzea ), as preferências ficarão 

restritas as ordens religiosas ( que com frequência lhe atribuem a própia denominação ) 

e aquele segmento da população à margem das instâncias do poder, mas fundamental 

para sustentar logisticamente o funcionamento da cidade.
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Embora somente em nosso século iremos encontrar uma verdadeira fúria 

arrasadora na investida contra os morros ( entre os quais o do Senado, primeiro a se 

render), será no século XIX, notável pelo ritmo crescente de intensidade das discussões 

sobre a cidade, onde se originarão as primeiras idéias de arrasamento do morro de 

Santo Antônio.

Obra de peso até para a tecnologia atual, tal empreitada inicia uma saga 

que irá mudar em forma acentuada a configuração da paisagem ocupada nos próximos 
dois séculos.

Assentado sobre a projeção do aterro da Lagoa do Boqueirão, o Passeio 
Público nasce as custas do arrasamento do outeiro das Mangueiras, situado próximo às 
ladeiras do morro de Santa Tereza.

que somente a partir do deslumbramento técnico do século XIX poderá se contar, o 
primeiro exemplo relevante de tal empreitada será encontrado na cidade do Rio de 

Janeiro, no século XVIII: a execução do Passeio Público pelo Mestre Valentim.

Assim sua obra efémera, em permanente conflito com o saber construtivo e 

da práxis, representado na figura dos mestres de obra portugueses, pode ser vista tanto 

como uma singular leitura da cidade colonial, quanto uma re-leitura dos moldes da 

tradição neoclássica francesa à luz dos recursos humanos e materiais locais.

Tal é o caso de Grandjean de Montigny, membro da Missão Francesa, 

incumbido implicitamente de criar os suportes cenográficos que permitissem recriar o 

clima faustoso da metrópole, para uma corte exilada ( e deslocada ) no contexto 

urbano de uma cidade colonial totalmente alheia ao debate de idéias que se travava na 

Europa.

Balizado, portanto, na matriz compositiva embutida nessa tradição, 

Grandjean formula na sua estadia no Brasil uma obra que no seu conjunto pode ser 

considerada "menor", em termos de execução concreta, porém rica em especulação 

intelectual.
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Esta idéia, que diz respeito a um dos "baluartes naturais" que limitaram ( e, 

em tese, protegeram ) o perímetro urbano conhecido efetivamente como "cidade" por 

quase dois séculos, traz à tona as contradições que surgem, uma vez esgotadas as 

vantagens defensivas, entre a estrutura topológica do sítio e as necessidades expansivas 

do assentamento.

A exiguidade do espaço livre urbano da cidade colonial, que resulta 

insuficiente para a interpretação neo-clássica da cidade por Grandjean e persistirá 

ainda por muito tempo até a gestão renovadora de Pereira Passos em 1906, é 

incompatível com o sentido monumental que durante o século será reivindicado para a 

capital de uma nova república.

Os morros, assim, se apresentavam como áreas de reservas técnicas para 

uma reconfiguração catalizadoras como da cidade que permitisse implodir a 

compacidade morfológica da cidade tradicional, ao mesmo tempo de comportar-se 

como indutoras ("catalizadoras"como diria Agache, anos mais tarde ) da 

metropolização do Rio de Janeiro.

Dentro desse conjunto, além daqueles poucos edifícios que permanecem 
até hoje, os cenários provisórios para as grandes celebrações da Corte e equipamento 

urbano ( fontes, chafariz, etc. ), destacam-se como de interesse para este estudo, suas 

propostas de intervenção urbana, entre as quais o projeto de uma grande avenida de 
claro cunho classicista ( a rua Imperial ) que unindo o Largo do Rocio ( atual Praça 

Tiradentes ) e o Largo da Ajuda ( Glória ), propunha o arrasamento do morro de Santo 
Antônio (1847)

Esta colocação prenuncia claramente o teor dominante das discussões que 

se desenvolverão ao longo do século, e que se cristalizarão num processo de 

"laicização" do espaço urbano, na demolição do morro do Castelo ( sede originária da 

cidade ) na gestão do prefeito Carlos Sampaio (1922).

Envolvia tal questão, uma reconceituação ( nova ) do espaço público e 

privado, temática estranha ao Rio luso-brasileiro, onde os espaços livres de edificação 

dominantes eram representados pelas vias de circulação, os espaços sacros ( largos,
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Por conseguinte, reeditando em outros termos a oposição entre o saber 

arquitetônico e a especificidade técnica que se tratava na Europa, o Rio de Janeiro do 

final do século XIX, apresenta um quadro relativo às questões urbanas notadamente 

marcado pela ação do campo da engenharia, detentor de um conhecimento técnico 

apoiado em teorias sanitaristas que fundamentam a discussão da modernidade.

Este tema, considerado como exigência sine qua non para fazer entrar a 

cidade no rol das grandes capitais sul-americanas, acaba transformando intervenções 

do tipo acima ( arrasamento e aterros, abertura de túneis ) em procedimentos aceitos 

como extensão natural da prática urbanística.

Assim, coerentes com os processos que conduzem a transferência do poder 
da monarquia para a burguesia comerciante da cidade, se produzem os movimentos 

que irão deslocar, sequencialmente, os espaços denotativos da centralidade, do Largo 
do Paço para o Campo da Aclamação e, posteriormente, para a praça Floriano 
(Cinelândia ) 2

O século XX, portanto, se inicia na cidade do Rio de Janeiro no contexto 

do quadro de expectativas de passar urgentemente da especulação para a prática, no 

que concerne às abordagens urbanas ponderadas mencionadas. Inicia-se, assim, o 

ciclo das grandes intervenções que reconhecendo como ponto de partida notável a 

gestão de Pereira Passos e, particularmente, a abertura da Av. Central (Av. Rio Branco), 

terá no arrasamento dos morros ( e os aterros que deles decorrem ) uma frente de ação 

claramente caracterizada.

Ainda, o trato dado à questão do arrasamento dos morros foi ao longo dos 

anos adquirindo um caráter técnico pelo tipo de conhecimento específico que iria 

demonstrar, no começo do nosso século, a formação de um saber local e sua 

capacidade empreendedora.

cruzamentos, etc. ) e a "praça de armas" ( Largo do Paço ), questão esta que nos 

remete, respectivamente, a outro novo tema : a centralidade metropolitana.

Embora o primeiro morro a ser arrasado depois do Outeiro das Mangueiras 

pelo Mestre Valentim no século XVIII seja o Morro do Senado ( em cujo eixo central
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A mais frequente - e mais banal - justificativa de tal ato é normalmente 

atribuída ora à necessidade de montar a Exposição Internacional comemorativa do 

Centenário da Independência ora a questão relacionadas as teorias sanitaristas que 

exigiam uma ventilação mais apropriada para a área central.

aparece a praça da Cruz Vermelha ), dos quatro morros que determinam virtualmente 
o limite urbano da cidade, será o morro do Castelo o primeiro a sucumbir à febre 

modernizadora que marca o período.

Do arrasamento deste morro surgem os primeiros grandes aterramentos da 

orla marítima ( após a execução do cais PHAROUX em 1904): do Largo da Glória e a 

primeira fase da Ponta do Calabouço, como parte de um processo de valorização da 

mesma em função da expansão nobre que a cidade começava a ter no sentido da zona 
Sul.

Questionado na ocasião pela imprensa o porque da preferência por 

empreender tal obra e não a do morro de Santo Antônio, que apresentava menos 

problemas técnicos ( e políticos ), Carlos Sampaio, demonstrando o ufanismo típico dos 

profissionais ligados ao campo da engenharia que agiam neste campo de atividades, 

respondeu que tratava-se de uma questão de "coragem" ..."qualquer prefeito seria 

capaz de arrasar o Morro de Santo Antônio, mas poucos ousariam atacar aquele 
histórico e famoso Morro da Sé Velha"... 3

Entretanto, enquanto se tinha certeza do destino a ser dado ao material 

recolhido do arrazamento, as áreas livres que resultavam deles permaneciam sem ter 

uma clara utilização.

Obra empreendida na gestão do Prefeito Carlos Sampaio, (1920-1922), 

encontra no arrazamento prévio do morro do Senado o teste preliminar das soluções 

propostas para os inúmeros problemas técnicos que tal acometida implicava, realizada 

pelo própio Sampaio em parceria com Paulo de Frontin ( ambos donos da Companhia 

de Melhoramentos do Rio de Janeiro ), com cujo material se originou o aterro do novo 
cais do Porto do Rio.
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Como já comentei anteriormente 4, é curioso observar, como durante 

muito tempo o arrasamento deste morro não era considerado interessante, dado que 

era visto como uma área de reserva, não, é claro, do ponto de vista histórico, e sim 
como indicativo de uma futura expansão da cidade. 5

A QUESTÃO DO MORRO DE SANTO ANTÔNIO À LUZ DA EVOL UÇÃO

DA CIDADE

A questão do morro de Santo Antônio não foge à regra, porém a sua 

posição dentro da malha urbana se situava numa oposição ainda mais estratégica, na 

medida que eqúidistava de várias áreas nobres da região, entre eles, os três centros 

históricos que marcaram a evolução da cidade: a Praça XV de Novembro (antingo 

largo do Paço), a Praça da República (atual Campo de Santana), e a Praça Marechal 

Floriano, sede dos marcos representativos do poder na república (o Palácio Monroe, 

Teatro Municipal etc.)

No início da sua ocupação pelos padres franciscanos no começo do século 

XVII, o morro de Santo Antônio encontrava-se numa posição relativamente afastada da 

área central da cidade, ainda vinculada à centralidade imposta pelo morro do Castelo, 

e rodeada por áreas alagadas além da própia lagoa de Santo Antônio, que irá 

posteriormente desaparecer em meados do século por iniciativa de Gomes Freire, 

Conde de Bobadela.

Em meados do século XVIII o estabelecimento de várias outros conventos 

na região contribui para a estabilização dessa malha de caminhos, dando origem ao

Assim, será neste período e como parte do acordo estabelecido no termo 

de doação pelo governador Martim de Sá, que são executadas duas obras que em 

muito contribuirão para definir a malha de caminhos que posteriormente se formaria 

ao sul do morro: uma rua é aberta na direção do mar e do Largo do Paço (atual S. José) 

e uma vala para regular o nível da lagoa ali existente (atual r. Uruguaiana).
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Entretanto, esta estruturação, adotada tanto para a área resultante do 

desmonte, quanto para o respectivo aterro que origina, quando, entre outras coisas, 

aniquila a perspectiva marítima do Passeio Público, afastando-o da orla, surge como 

típica intervenção localizada e, portanto, desprovida de qualquer idéia urbanística 

mais ou menos estruturada, a não ser pela extensão territorial da cidade.

A ação de expansão urbana dos vice-reis deixou marcas características na 

área, tanto no que se refere à abertura de novas ruas quanto a um dos atuais marcos 

mais característicos desse tempo: o aqueduto da Carioca (1719-1724).

um processo de afastamento de marcos históricos 

uma tradicional relação com o mar que iria produzir outra 

1904: a construção do cais Pharoux, que afastaria

sistema de ruas até hoje existente, numa área que poderia ser considerada a área de 

conventos da cidade luso- brasileira (Santa Tereza, Ajuda, Lapa).

Embora já desde 1853 corresse com insistência a notícia de um projeto de 

arrasamento e, conseqúentemente, a desapropriação do morro, somente em 1889 será 
celebrado um contrato oficial para efetivar tal empreitada 6.

Será no início do século XIX que a área do convento começará um 

processo gradativo de perda de terrenos - com frequência pela necessidade de caixa - 

que fará em torno de 1850 ter perdido mais de 70% da área a ele doada inicialmente, 

quando começará a se cogitar ( cada vez mais intensamente ) o seu arrasamento, 

retomando a idéia de Grandjean de Montgny.

Esta obra, casada com um projeto de aproveitamento da área resultante do 

desmonte, de autoria de Sabino Pessoa, iria dar continuidade espacial à malha 

existente, embora com um traçado regularmente ortogonal, ao transcrever a escala 

configuracional da cidade colonial, a saber, forte adensamento ocupacional 

estruturado em torno de um sistema atarracado de logradouros.

Prenuncia tal proposta 

destacados da cidade com 

grande intervenção em 
definitivamente o Largo do Paço da orla eliminando as referências simbólicas 

destacadas do antigo cais ( a Porta do Brasil).



O MORRO DE SANTO ANTÔNIO E

A HISTÓRIA OFICIAL.
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A diferença deste último, que pela sua proximidade do mar facilitava a 

retirada do material resultante do desmonte ( destinado ao aterramento da orla ), o de 

Santo Antônio se situava, geograficamente, numa posição central em relação à malha 

urbana existente que nas primeiras décadas do século tinha se desenvolvido 

consideravelmente.

A sua remoção, porém apresentava inúmeros problemas, como anos 

depois poderia ser comprovado durante o arrasamento do morro do Castelo.

Como consequência de tais inconvenientes, as primeiras propostas de 

intervenção em nosso século cogitadas para o morro de Santo Antônio são 

caracterizadas (contrariamente aos precedentes) por projetos de tratamento superficial 

denominados eufemisticamente de "embelezamento", que tinham como denominador 

comum o agenciamento paisagístico da área, com frequência tratada como mirante.

Entretanto este fato se inseria num processo de apropriação das áreas 

adjacentes ao convento, que é sucessivamente retalhado até a compra, em condições 

desvantajosas para os franciscanos, de boa parte da área pela Companhia Santa Fé que 

no começo do século irá se responsabilizar por sucessivas propostas de agenciamento 

do Morro (1916-1922).

Desprovida esta proposta de qualquer especulação urbana que incluísse 

uma perspectiva global da cidade, a não ser pela simples expansão territorial no 

sentido Sul, ela caracteriza uma visão nitidamente técnica do problema, fortemente 

assentado na noção de ordem ( ocupação e sistema viário ) a partir de uma ótica 
fundiária.
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Este radical processo de modernização, será liderado pela figura do 

Prefeito, o eng. Francisco Pereira Passos, que em 29 de dezembro de 1902 aceita o 

convite, sendo empossado em 30 de dezembro, por nomeação do Presidente da 

República.

Um dos primeiros atos do recém empossado Prefeito do Distrito Federal - 

antes mesmo da publicação do Decreto da sua nomeação - foi a tarefa de reorganizar a 

antiga Comissão da Carta Cadastral, criada durante a gestão do prefeito Cândido Barata 

Ribeiro (1891-1893), através da qual introduziu Pereira Passos a uniformização dos 

projetos de alinhamento, também ( na ocasião ) chamados de "projetos de 

melhoramentos", em folhas de tela imperial transparente de 0,30m x 0,50m, mais 

conhecidos pela denominação de "P.A."

Vários autores coincidem ao afirmar que a grande transformação do Rio de 

Janeiro de cidade colonial em cidade capitalista, com a conseqiiente estratificação do 

seu espaço em termos de classes sociais, se processa durante o governo do Presidente 
Rodrigues Alves, no começo deste século. 7

As propostas da Companhia Santa Fé, que se iniciariam na contrapartida de 

uma série de compromissos assumidos ( e não cumpridos ) da tumultuada compra da 

área aos Franciscanos, constituem os primeiros projetos oficiais da Prefeitura do 

Distrito federal, denominados de "projetos de alinhamento".

De fato, este último papel foi sempre característico do sítio, ao ponto tal 

que um exame mais apurado da iconografia panorâmica da cidade ao longo do século 

XIX nos permite verificar a preferência que em geral os pintores viajantes davam a este 

ponto, na medida em que permitia uma visão 360° graus do Rio de Janeiro.

Entretanto antes de continuar considero necessário alguns esclarecimentos 

sobre o sentido de tais tipos de projetos ( P.A. e P.A.L.) , dado o papel que 

representaram ( e, em certa medida, continuam representando ) na estrutura de tomada 

de decisões sobre a configuração espacial do espaço construído e não construído na 

cidade do Rio de Janeiro, e, logicamente, na sua qualidade.
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Assim, a recomposição realizada para esta tese adquire relevância como 

repositório de obras , realizadas ou não, que denotam a fértil e, muitas vezes, 

acalorada discussão de idéias.

A sigla P.A. serve também para indicar "projeto aprovado", servindo, 

portanto, tanto para designar um ou o outro. Por extensão, muitas vezes, os planos de 

urbanização e detalhes e/ou outras informações complementares (típicas de projeto ) 

foram incluídos nos P.A.'s, além de decretos, portarias ou despachos que o alteram 

parcialmente ( modificação de gabaritos, desapropriações, mudanças de meio fio, etc.)

Em síntese, é o "PA" um projeto de urbanização completo, que modifica a 

feição de setores existentes da cidade, que para ter efeito legal, deve ser aprovado pela 

autoridade competente originalmente: Prefeito, Secretário de Obras, ou Diretor de 

Obras, e atualmente - novamente - o Prefeito e o Secretário Municipal de Urbanismo e 
Meio Ambiente.

Representa o "P.A.", portanto, um "projeto de alinhamento", ou seja, um 

projeto que não somente modifica largura de ruas e calçadas, como também a 
determinação de volumes construídos e suas alturas, usos, etc.

A numeração dos P.A.'s, portanto, foi iniciada pelo Prefeito Francisco 

Pereira Passos, ( na época mais comumente denominados de "projetos de 

melhoramentos ou embelezamento"), dos quais o primeiro ( P.A. n° 1 ) refere-se à 

abertura da Avenida Salvador de Sá, seguindo uma ordem numérica que hoje em dia 

ultrapassa o número 10.000.

Tal arena, que tem a praxis projetual e o contexto de mais de 90 anos de 

história da cidade, assiste o debate relativo as possibilidades de inserção da área do

Independente das sucessivas mudanças que a cidade do Rio de Janeiro 

sofreu neste século ( Distrito Federal, Estado da Guanabara, capital do Estado do Rio de 

Janeiro, com prefeitos e governadores, ora eleitos, ora designados ), os projetos de 

alinhamento continuaram com a sequência de numeração iniciada em 1902.



Sem a menor dúvida, a Prefeitura do Rio de Janeiro foi, num determinado 

momento, uma estrutura que nâo se limitava simplesmente a exercer a gestão 

administrativa, como também a produção de conhecimento, tanto em diversos ramos 

do campo da engenharia, quanto como divulgadora do pensamento arquitetônico e 

urbanístico nacional e internacional, que lhe atribui um claro caráter de laboratório.

Morro de Santo Antônio dentro da malha urbana tradicional, tendo como pano de 
fundo a discussão da modernidade.

Ao mesmo tempo, pode ter-se uma boa visão ( ao menos até a década de 

'50) da disputa acirrada entre o tradicional e orgulhoso grupo de engenheiros, ligados 

à atividade urbanística e, por outro lado, , o dos arquitetos modernos, (a partir de 

Reidy ), que irão posteriormente trabalhar numa harmonia "tolerante".

Feitas estas ressalvas e voltando à questão dos projetos da Companhia 

Santa Fé, devo dizer que embora enquadráveis numa visão pitoresca do morro, a 

proposta merece destaque ( incluída no PA. 946 ) por representar uma tentativa de 

resolver a continuidade da malha urbana existente, através de dois eixos ( Norte-Sul e 

Leste-Oeste ) que se cruzariam em forma de túnel, por debaixo do morro.

Assim aceitam o caráter de valioso e claro testemunho, os diversos 

números da Revista da Prefeitura do Distrito Federal ( atual Revista Municipal de 

Engenharia ), que teve como diretores figuras proeminentes do seu quadro de 

funcionários como o prof. eng. José de Oliveira Reis, a prof. Dra. Carmem Portinho, 

além do próprio Reidy.

Esta idéia assinala, claramente, a vocação central que a área do morro 

evidência em termos estratégicos dentro da malha urbana. Por muitas vezas a busca da 

"continuidade de traçado", usada, como argumentação para justificativa de seu 

arrasamento, tem muito a ver com a procura de uma fluente ligação entre a zona Sul e
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Curioso é observar que, em certa medida, a reunião destes projetos num 

corpo só, nos permite ter uma visão bem acabada das ideologias sujacentes, e o seu 
rebatimento nas diferentes estratégias de apropriação do espaço pelo Poder Público, 

nas diferentes administrações municipais.



De certa forma, esta posição baricentrica parecia sugerir ( ao contrário do 
morro do Castelo ) uma vocação configuracional que muitos associaram à idéia do 

cardus e decumanus romano. Assim, a abertura deste vazio dentro do compacto 

espaço construído existente, permitiria por assim dizer, estabelecer um novo "ponto de 
partida "da organização morfológica da cidade.

a zona Norte da cidade e da área central com a Tijuca ( zona Oeste ) e a saída da 
cidade ( como é hoje a av. Brasil).

O cruzamento natural dos sentidos Norte-sul e Leste-Oeste sobre a 

projeção do morro de Santo Antônio, sugerido por outros maciços ( particularmente 

Santa Tereza), somado à procura de uma centralidade cujo perfil estivesse associado 

ao imaginário do moderno, parecia reforçar tal interpretação.

No entanto, este projeto não tenha revertido na formalização de um 

projeto de alinhamento ( P.A. ) ou de arruamento e loteamento ( P.A.L. ) para a área, 

além de tratar a questão do Morro de Santo Antônio como inserida dentro do contexto
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A intersecção de eixos, condição necessária mas não suficiente para definir 

a centralidade, deveria estar acompanhada pela presença de marcos significativos que 

lhe atribuíssem tal sentido. Os condicionantes estavam presentes, porém, o 

equacionamento correto, só será conseguido na proposta de Reidy de 1948.

Embora, em termos oficiais, estes projetos serão substituídos pelo PA 3612 

(Plano Saboya) durante a administração do prefeito Henrique Dodsworth, as 

especulações sobre as possibilidades de arrazamento e aproveitamento passarão 

necessariamente por um dos grandes marcos na questão urbana da cidade : o Plano 

Agache.

Este, por sinal, será o traço marcante das sucessivas propostas que serão 

apresentadas dos anos seguintes, não somente para esta área como para toda a cidade 

também, embora os projetos de alinhamento que seguem ao PA 946, abandonam a 

faraónica obra do cruzamento em forma de túnel, restringindo-se ao tratamento do 

mirante, arruamentos para acesso e obras complementares entre 1916 e 1924 ( P.A/s 

1390, 1428, 1549 ).



URBANISMO FORMAL E MODERNIDADE
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O caso de arrasamentos dos morros é sintomático, tanto o Morro do 

Senado quanto o Morro do Castelo e, posteriormente, o Morro de Santo Antônio, 

tinham a decisão do seu desmonte efetuada antes de determinar qual seria a utilização 

das áreas resultantes.

Até esse momento os profissionais envolvidos nas tomadas de decisões 

sobre a cidade ( em geral engenheiros ) tinham uma privilegiada tendência a encarar o 

espaço urbano como um desafio tecnológico alicerçado em preceitos sanitaristas.

Dentro do mencionado processo de discussões que se inicia na cidade 

após a grande reforma Pereira Passos ( Av. Central), o urbanismo formal, embutido na 

proposta de Alfredo Agache facilita o encaminhamento das polêmicas sendo adotado, 

por muito tempo, como um elemento de referência.

Agache, encarregado oficialmente (entre 1928 e 1930) de um dos mais 

minuciosos planos diretores para o Rio de Janeiro, inicia um processo que em muito irá 

balizar ( talvez até hoje ) a mecânica de apropriação e gestão do espaço urbano na 
cidade.

de um projeto geral para a cidade, sua importância é significativa não só por cogitar 

efetivamente o seu arrasamento, senão por transformá-lo, junto com a Praça do 

Castelo, num dos importantes centros que o plano cria para a cidade: o bairro de 
negócios.

Embora implementado parcialmente e mesmo que abortado 

intempestivamente pela revolução de 1930 ( que institui uma comissão de inquérito 

para avaliar os méritos do plano ), a irrupção das suas idéias em nosso meio, nos 

sugere a hipótese que a influência que tiveram inicialmente ( particularmente através 

de suas conferências ) teve uma repercussão muito mais notória que as novas propostas 

de Le Corbusier.
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A esplanada do Castelo levou mais de 20 anos para ter uma proposta 

concreta, após o encerramento da Exposição Internacional de 1922. O Morro de Santo 

Antônio tem o primeiro projeto de arrasamento estudado ( ainda no século XIX ) em 

1874 por Granjean de Montigny e o seu desmonte ( iniciado na década de 1940 ) se 

estende por quase 20 anos, levando mais de 30 anos para ter uma definição do 

aproveitamento da área resultante (1972).

Em termos de conteúdo conceituai, o plano Agache, não fica muito 

longe dos conceitos de ordem e homogeneização que caracterizam a matriz do 

urbanismo formal; concentração de atividades (por bairros de vizinhança, centros de 

negócios, etc. ), instrumentalizado pelo uso do "zonning" ( zoneamento ), a escala 

monumental dos eixos de circulação direcionados a edifícios-marco, fixação de 

densidade e tipos de habitação, etc...

Contudo, o plano, independente das críticas que admite, contribui com 

um dado novo (em relação às ferramentas do urbanismo barroco-haussmanniano ), que 

é a valorização do edifício ( a arquitetura ) na configuração espacial.

Tais decisões, portanto, primavam pela ausência de planejamento de 
largo alcance, caracterizadas por ações localizadas que primariamente visavam fraturar 

a compacidade espacial, ainda persistente, da cidade colonial.

Tal assertiva fica evidente, ao observarmos as soluções dadas por Agache 

aos Centros de negócios: o do Castelo e, principalmente, o de Santo Antônio, onde a 

tipologia dos arranha-céus aparece como elemento marcante e definidor de um marco 

nítido de referência, dentro da homogeneização geral.

Agache, por outro lado, encoraja a idéia que a ação do urbanismo está 

profundamente ligada, como competência, ao perfil de formação do arquiteto. Os que 
vêem nessa visita a possibilidade de ..."reabilitar a confiança pública no profissão"...6

Na proposta é ... "o desenho urbano que comanda a arquitetura, ao 

mesmo tempo que o projeto arquitetônico já transparece no desenho urbano. Plano de 

urbanismo e projeto do edifício são para Agache dois momentos de um processo 
único, marcadamente arquitetônico"...9
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Porém, a conceituação de centralidade utilizada por Agache (que deixará 

marcas profundas nas futuras intervenções urbanas no Rio de Janeiro ) irá, em dado 

momento, centralizar boa parte das críticas que permanecem até hoje.

Proposta esta tipologia num momento em que se presenciava, no centro do 
Rio, um desequilibrado processo de verticalização (quarteirão Serrador em 1925, e o 
edifício A Noite em 1927 ), só regulamentado em 1927, conflitante com o persistente 

confinamento da configuração espacial da cidade colonial, a crítica dos arranha-céus 

se transforma no alvo predileto dos detratores do plano.

A escala do plano de Agache era de uma considerável extensão: se 

relembrarmos que a expansão da cidade ( além dos limites virtuais estabelecidos pelos 

quatro morros ) somente se acelera na virada do século, fortemente patrocinada pelo 

desenvolvimento dos sistemas de transportes e aberturas de vias e túneis, a proposta 

tomava a dianteira em pensar estratégias de crescimento ordenado e/ou controlado 

para a cidade como um todo, projetando-se "extramuros" da área central.

Entretanto, embora pautado por uma metodologia morfológica bem clara, 

entre os méritos de tal proposta deve ser destacada a coincidência que se estabelece 

entre o plano e o projeto, entre o edifício e o urbano, considerados como dois 

momentos em sequência de um mesmo processo de desenho da cidade.

Mais uma discussão nova inserida no contexto urbanístico local, através do 
Plano Agache, diz respeito à polêmica adoção da tipologia do arranha-céu, discussão 

que tanto na Europa como nos Estados Unidos girava em torno da validade 

representativa de uma nova forma de viver nas cidades, como típico "ícone" da 
modernidade.

Como foi dito antes, o Rio de Janeiro examinado à luz do plano da cidade 

colonial ( ou luso-brasileira ) se identifica com aquilo que alguns estudiosos 
denominaram como "lei de persistência do traçado" 10 : ruas de traçado reto ( dentro 

das limitações geográficas ) estreitas, definidas pelas edificações e/ou lote, que se 

originavam a partir daqueles eixos principais surgidos da necessidade de unir pontos 

sacros notáveis e as sedes do poder com núcleos e/ou situações de interesse.
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A estruturação espacial do Rio de Janeiro vai se construindo ao longo dos 

séculos, em torno do conceito de centralidade que não reconhece uma única unidade

Em consequência, tal destaque será tanto formal quanto espacial, tendo 

assim a potencialidade de configurar centros e/ou categorias de centros: aqueles que 

concentrem maior número de marcos referenciais, irão prioritariamente se habilitar 

para exercer tal função.

Assim sociabilidade e centralidade apresentam-se como sinónimos, ao 

em questão a oposição entre espaço público e privado, oferecendo suporte ao 

desempenho de funções que unem os homens.

(...) "A "inaugurado" tem o mesmo significado que a "fecundado", segundo 

o historiador Joseph Rykwert. A geometrização do primeiro espaço quer representar a 

vontade divina  O "cardus"e "decumanus" teve sempre uma significação 

particular"... embora posteriormente perdida como espaço de vivência, sem determinar 

a estrutura formal da cidade, que somente no Renascimento será recuperada no 

encontro do homem com Deus no espaço central da cidade ideal.

No espaço secularizado colonial, a homogeneização do espaço civil 

construído é notável, e os marcos destacados ( e configuradores ) dentro dessa 

uniformidade volumétrica será desempenhado pelos edifícios religiosos.”

Tais marcos religiosos serão, portanto, os elementos principais de 

configuração espacial da cidade, tanto pelo seu nítido recorte, em relação ao fundo 

construído homogéneo, como pela quebra espacial que origina na continuidade da 
malha (adros, pátios etc.).

A noção de centralidade evolui, ao longo da história, adquirindo 

significações e configurações diversas de acordo com as conotações culturais de cada 

período e as qualidades comunicacionais dos marcos que a constroem.

Por definição, o centro pode ser considerado na sua origem, 
fundamental mente, o lugar da confluência do homem, a divindade e a natureza.12
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Tal categoria recupera, de alguma forma, o sentido de sociabilidade que o 

conceito teve na sua origem, fortemente associado à noção e construção do lugar: o 

espaço com sentido.

Adquire destaque nessa nova central idade o sentido cenográfico da 

paisagem urbana, como consequência da necessidade de suportes adequados, 

simbolicamente, ao novo cotidiano coletivo marcado por uma grande sociabilidade.

A cidade do Rio de Janeiro tradicionalmente ( após sua descida do morro 

de São Januário/Castelo, à várzea ) estruturado em torno da centralidade religiosa ( 

Largo do Paço ) irá reconhecer, na segunda metade do século XIX, uma nova categoria: 

a centralidade metropolitana, claramente representativa da nova composição de 

forças.

Porém, posteriormente, o simbolismo da modernidade irá ( no século XX ) 

implodir com a matriz do centro metropolitano do novecentos, ou se preferirem uma 

redefinição do termo.

espacial, e sim uma sequência que corresponde a diversos períodos históricos 

correspondentes ao que Rachel Sisson denomina "ambulância do poder" 13

Tal categoria, abrangendo um novo espaço da cidade, além do centro 

histórico, representa claramente o signo de uma burguesia com expectativas que, além 

de ostentar sua prosperidade, precisa ... "demonstrar a significação simbólica das 

estruturas políticas e seu poder"...14

Centros, eixos e espaços livres urbanos entendidos como confluência de 

caminhos, configuram nas suas alternâncias ao longo do tempo, que vão desde a Praça 

XV de Novembro ( antigo Largo do Paço ) na colónia, passam pela Praça da República 

do Rio imperial ( atual Campo de Santana, antigo Campo da Aclamação ), até a Praça 

Floriano do Rio republicano ( atual Cinelândia ), uma estrutura espacial rica e 
complexa.

E será pelas mãos do significado dos seus marcos configuradores (as 

tipologias arquitetônicas ) que a centralidade contemporânea será com frequência
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Deste conjunto, um deles, o centro cívico, merecem um comentário em 

destaque para reforçar nossa linha de raciocínio.

Os valores políticos, culturais e religiosos, o sentido do espaço como lugar, 

que oferece suporte aos contatos intersociais se rende ao peso da representação 

alienada da grande dimensão dos prédios de escritórios.

A percepção de tal estrutura é claramente apreciável nos modelos 

construídos para este trabalho, e permite uma leitura sem ambiguidade tanto dos 

espaços livres urbanos propostos, quanto dos elementos da linguagem arquitetural que 

irão enfatizar o discurso.

1. Os "bairros" ou quarteirões de negócios ( Castelo e Santo 
Antônio);

2. Os passeios/lazer ( os jardins monumentais da Ponta do 
Calabouço);

3. O Centro Cívico ( Porta do Brasil);

4. As quadras homogéneas (o resto );

5. Valorização paisagística da orla ( Praça Paris );

6. Os eixos monumentais.

Assim esta centralidade será uma vista como uma medida da capacidade 

e/ou potencialidade do urbano se expressar em termos "modernos", concomitante com 

o poder económico próspero.

definida, em função das prioridades semânticas ligadas ao novo poder económico: os 
"arranha-céus".

Voltando ao plano Agache, no que se refere à área central do Rio de 

Janeiro, ele apresenta uma clara distinção de centros que perfeitamente se enquadram 

na última categoria de centralidade assinalada.

A proposta em geral, se organiza em torno do traçado existente que, 

somado à área ganha ao mar pelo desmonte do morro do Castelo, oferece o plano para 

assentamento de tipologias espaciais claramente definidas:
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Como complemento destas resumidas considerações sobre o plano 

Agache, dois assuntos, intimamente relacionados, devem ser destacados.

Isto é, embora colocado pelo plano como "centro cívico", ele foge 

conceitualmente à definição espacial que lhe devia ser inerente, a saber, uma 

incorporação mais fluida à própria cidade. Representa muito mais uma atitude de "a- 

centralidade", dado que nasce com um claro intuito segregador que reforça, pela 

alienação, sua monumentalidade.

Assim, longe dos ícones representativos da modernidade ( os arranha-céus 

) dos centros de negócios, Agache, na Porta do Brasil, abre mão de uma fatia nobre de 

área da cidade para propor o símbolo por excelência de representatividade da cidade 

como capital16

Por outro lado, tipologicamente, encontra na própria proposta do Passeio 

Público um referencial direto, particularmente, no que se refere à idéia inicial do 

terraço debruçado sobre o mar, cuja vista é emoldurada por dois obeliscos, do Mestre 
Valentim.

O primeiro se refere ao grau de interação da proposta com o meio natural, 

que de alguma forma representa uma atitude que sem titubeios Reidy irá adotar no seu 

formato moderno. De fato, a interpretação do sítio por Agache evidencia uma clara 

atitude de entendê-lo como suporte interpretativo da cidade como um "edifício 

natural" que se integra na gradação arquitetural.

A Porta do Brasil, fundamentalmente uma praça monumental fechada por 
um conjunto axial de edifícios ( Palácio da Indústria e das Belas Artes, lateralmente, e 

os edifícios do Senado, Câmara e um auditório para eventos ), define um conceito que 

com frequência irá definir um ambígua tipologia espacial urbana: a "esplanada" 1S.

Definido por um grande piso que se debruça sobre o mar, enquadrado por 
monumentais pilastras que sugerem a idéia de "porta" e os edifícios mencionados, a 

"Porta do Brasil" recria, em termos contemporâneos, o antigo Largo do Paço (atual 

Praça XV de Novembro) destinado muito mais à manifestação cenográfica que à 
incorporação do cotidiano da cidade.



PLANO DE REMODELAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Alfredo Agache / 1930
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PLANO DE REMODELAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Alfredo Agache / 1930

Vista do Bairro de Sto. Antônio em 
direção da Porta do Brasil

Vista dos jardins da Ponta do Calabouço 
(antigo morro do Castelo)

Vista do Bairro do Castelo no sentido do Bairro de Santo Antonio, clara 
caracterizados pelas "agulhas" dos arranhaceus. À esquerda, o morro di
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Ou seja, o contraste estabelecido por todo o arsenal de recursos da 

composição clássica (traçado e quarteirões para definir o espaço, simetria geométrica, 

avenidas, boulevards etc.) com o meio natural é assumido como uma clara leitura da 
imposição da cultura sobre este.

Suas pautas de seleção não eram muito explícitas, e no caso do Passeio 

Público, apesar das referências tipológicas, procede sem piedade a sua fratura total, 

como única alternativa que encontrou para traçar a avenida que fará a ligação norte- 
sul da cidade.

No que se refere a área do Morro de Santo Antônio, Agache propõe a 

conservação do Convento e outros monumentos históricos que se encontram na área, a 

par que a estrutura conceituai do projeto propõe uma homogeneização de gabaritos, 

com a recomposição, em termos de traçado, da malha urbana existente, lançando a 

discussão sobre alternativas viárias à Avenida Central (atual Av. Rio Branco) quase 20 

anos após sua abertura, como decorrência da crescente preocupação com as questões 

viárias que começava a dominar o debate.

Porém, sem dúvida, será o "ponto de largada" de uma 

urbanística que comandará as discussões da cidade nos próximos 20 anos.

No que se refere à segunda questão, diz respeito à relação do plano com 

os marcos históricos: embora dedique no seu livro longos parágrafos à importância que 
ele atribui aos mesmos na atividade urbanística, o que de fato acontece é que tais 

marcos acabam ficando deslocados da situação proposta, seja pela escala diferente da 

escala colonial, seja pela ausência de perspectivas para uma necessária valorização.

O urbanismo de Agache não é facilmente enquadrável, dada a disparidade 

entre erros e acertos, referenciais modernos e clássicos que permeiam seu trabalho 

todo: independente da sua classificação naquilo que se deu em chamar como 

"urbanismo formal" dá a nítida sensação que a proposta está a cavalo de dois séculos.

Dita opção, como comentei anteriormente, resume a preocupação da 

interligação entre as áreas Norte e Sul da cidade, através da área central, formalizando- 

se na proposta de uma via de traçado "diagonal" em relação à nova direcional
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dominante da malha urbana ( sentido Norte-Sul, coincidente com o eixo da Avenida 

Central /Rio Branco ), além de retomar a idéia do cruzamento de eixos na área do 
morro :

Assim, este eixo viário, que partindo da área do bairro da Glória , 

(seccionando ao meio o Passeio Público de A. Glaziou ), se dirigiria no sentido 

Noroeste, até a área da Praça Onze e, a partir desse ponto, continuaria paralela uma 

grande avenida proposta ( atual Av. Pres. Vargas ), que partiria da Igreja da Candelária, 

para juntas atingirem o grande terminal ferroviário ( próximo à atual Estação 

Leopoldina ) e à rodovia de saída norte da cidade ( atual Av. Brasil).

(...) "A Avenida Passos, parelela à Avenida Rio Branco, e 
a Avenida Almirante Barroso vindo do Castelo e alcançando a praça Vieira 

Souto na Esplanada do Senado /atual Praça da Cruz Vermelha/, serão as 

duas artérias principais do bairro de Santo Antônio “(. ..)17

Com frequência a proposta de Agache sofre pesadas críticas ( até hoje ) que 

abrangem diferentes aspectos que vão desde o caráter ingénuo do conceito de 

monumentalidade ( formal e compositiva ) que propõe para a área central, até o grau 

de incompreensão da sua parte em entender o imaginário local enquanto “consciência 
coletiva dos seus valores de história e unidade" 18

Embora um minucioso pesquisador e estudioso dos fatores determinantes 

do funcionamento da estrutura urbana, matizado por uma visão sociológica que, de 

certa forma, inaugura uma escola em termos mencionada tri- 

centralidademetodológicos, atribuo a maior falha política de Agache à sua estratégia 

destrutiva da mencionada "tri-centralidade" histórica do Rio ( por omissão ou

Em relação à nossa área específica de estudo, Agache assume como 

precedente as especulações prévias sobre o arrasamento, reconhecendo que tal idéia 

não é, nele, original: a eliminação do Morro de Santo Antônio era uma questão há 

bastante tempo cogitada, talvez antes que o Morro do Castelo, em função das 

argumentações mais frequentes da época, ou seja, “higiénicos, económicos e 

estéticos".
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menosprezo ), propondo uma nova centralidade ( ou tri-centralidade com categorias 

diferenciadas ) que altera a frontalidade marítima da cidade, tradicionalmente 

assentada sobre o eixo Castelo-São Bento (rua da Misericórdia- Primeiro de Março).

(...) “ Nos seus cruzamentos, uma praça em forma quadrada 

servirá a uma composição análoga à que foi traçada para a praça do Castello, 

com a qual formará par; uma primeira série de edifícios de altura normal será 

edificada no alinhamento da praça igualmente cicundada de galerias, ao passo 

que torres mais altas e isoladas formarão um conjunto de "buildings"'9, 

particularmente destinados aos grandes armazéns de abastecimento, - 

alimentação, confecção, grandes bazares, etc., - transição entre o bairro dos 

escriptórios do Castelo e os bairros do comércio secundário, que se 

estabelecerão em direção à Estação Central *(...f°

Em particular, Agache percebe que a relevância da remoção dos morros do 

Castelo e de Santo Antônio não se remetia ao simples estabelecimento de continuidade 

da malha urbana existente ou resolver problemas de higiene ambiental ( embora ele 

considere importantes ), e sim à criação de fato espacial de destaque que devia ser 

aproveitado na sua potencialidade como elemento catalisador de uma nova estrutura :

De qualquer forma com a introdução desta temática ( a da centralidade e 

sua imagem ) Agache inicia um processo rico em debates que concentraria a 

discussão urbanística nos anos seguintes, na qual a questão das grandes intervenções 

(particularmente o arrasamento dos morros e os consequentes aterros ) teria posição 

destacada:

(..,)"com este arrasamento ( o morro de Santo Antônio ) a cidade 

ganhará algumas centenas de milhares de metros quadrados necessários à 

creação do seu centro monumental. e representará, principalmente, a 

suppresão do obstáculo que impede a livre expansão do centro commercial da 

cidade, para a estação central e o descongestionamento das artérias principaes, 

atravessando a Esplanada do Senado ou vindo do Castelo que embatem-se, 

atualmente, contra a collina como contra uma porta fechada."...
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Em última análise, o seu erro maior deve ser atribuído, enfim, à sua 

incapacidade em equacionar a relação ( aparentemente, paradoxal ) entre consciência 

histórica e o sentido de modernidade locais, que acabam rejeitando as imagens 

propostas e subdimensionando a acirrada disputa de competências profissionais que 

aqui se travava 22.

Porém, independente dos aspectos morfológicos embutidos no plano, 

entre os quais o das calçadas cobertas em formas de grandes galerias serão os que 

aceitarão uma maior longevidade, a sua estrutura funcional irá se transformar, até 

nossos dias sem alterações fundamentais, na matriz por excêlencia do 

desenvolvimento da cidade, que em certa medida demostra o grau de antecipação de 

Agache em relação a dimensão que a expansão desta cidade teria nos seguintes 50 

anos.

Porém, a tri-centralidade proposta por Agache (os dois bairros de negócios 

e o centro monumental representado pela Porta do Brasil ) estraçalha muito mais que 

o persistente traçado colonial (que por sinal, não contradiz tanto), pretendendo atingir 

a própria leitura cotidiana da cidade com a proposta de um vocabulário alienígena que 

contradiz, reitero, o imaginário local.

Os espaços livres de edificação assim surgidos ( esplanadas e aterros ) se 

comportariam, segundo tal visão, como verdadeiros "curingas" para ensaiar um novo 

encaminhamento da espacialidade urbana que tinha a questão da modernidade como 
tema central.



LE CORBUSIER E O URBANISMO:

A QUINTA FACHADA
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Sem dúvida, boa parcela de tais críticas devem ser atribuídas ao fato que 

comentávamos anteriormente, que diz respeito à imagem de cidade ( e de país ) que 

sua proposta apresentava em torno do tema da "modernidade".

O período em que Agache propôs suas idéias se superpõe à estadia no país 

de Le Corbusier (1929), que coincide com início do período mais conturbado da 

estadia do primeiro, consequência das primeiras críticas mais incisivas sobre a sua 
proposta.

É bom relembrar que isto acontece num meio que, como dizia 

anteriormente, se movimentava em torno da idéia de construção de um saber 

específico local sobre a matéria, em boa medida liderado pela classe dos engenheiros, 

em destaque, e dos arquitetos, num segundo plano.

A meio caminho entre o urbanismo haussmaniano novecentista e a 

"Cidade para três milhões de habitantes" de Le Corbusier, Agache fica aquém das 

expectativas suscitadas em torno da formação de uma imagem de pujança projetada 

em símbolos modernos.

Embora fosse contactado Le Corbusier na Europa com o intuito de proferir 

palestras em Buenos Aires, será sem dúvida sua parada no Rio de Janeiro que renderá 

mais frutos na América Latina, muito incentivado, de fato, pelo obsessivo interesse que 

este teria por nas discussões sobre a implantação da nova capital do Brasil: 

Planaltina.23

O ideário corbuseano, em cotejo com as formalizações que o plano 

Agache propõe, sugere um grau de ruptura mais radical com a cidade tradicional,



1. Conceito de central idade / noção de lugar

2. Relação com a paisagem

3. Papel da Arquitetura na configuração urbana.
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No contexto do conjunto de uma obra paradigmática ( ou "tipológica" nos 

termos de Argan25, não é claro, pelo seu consumo, e sim pelos tipos que cria ) é

Tais benefícios devem ser, no caso, logicamente entendidos tanto pelo 

nível de otimização da qualidade dos produtos emergentes dessa industrialização, 

quanto pela melhoria da qualidade de vida em geral, que o século XIX tinha 

ideologicamente ignorado.

A questão da centralidade está resolvida de forma bastante ambígua pelo 

movimento moderno, e particularmente, por Le Corbusier: na hora em que o 

movimento moderno explode a continuidade morfológica da cidade tradicional, se 

produz ( como tratamos antes ) uma inversão em termos gestálticos da relação fundo- 
figura.24

O paradoxo de tal situação é que tal conjunto de idéias surge como que 

apoiado por uma relação homem-natureza que se origina numa visão social do espaço 

urbano alicerçada na generalização dos benefícios da industrialização.

porém interpreto que será a discussão sobre o simbolismo representado na 

modernidade que mais claramente encontrará os argumentos para sua penetração’.

Recordando os elementos que considero mais relevantes do conjunto de 
semelhanças e confrontos que entre os dois pensamentos se possa encontrar ( que 

cederiam os limites deste trabalho), é fundamental me deter no segundo ( as oposições 

) e, especial mente, nos seguintes aspectos:

A desproporção da magnitude do espaço não-construído com 

construído, ao invés de destacar a arquitetura, dilui tanto os efeitos linguísticos e 

simbólicos que o edifício possa ter na representação do espaço urbano, quanto à 

capacidade da arquitetura de projetar significados que permitam a criação de lugares.



134

Entretanto, não há dúvida que evidência uma clara posição em relação à 

paisagem com a qual a arquitetura define claramente seus atributos e limites: o caso do 

Rio de Janeiro não seria mais que a configuração "in /oco"dessa tese.

Não com pouca frequência atribuída a essência da proposta à idéia de 

"megaestrutura" 26, cuja escala é sugerida pela paisagem carioca, considero que não 

deve ser desprezada a vinculação conceituai desta proposta a uma clara idéia fundada 

no paradigma da standarizaçãoloco dessa e controle.

sintomática a ausência de temas que envolvam a capacidade da arquitetura de gerar 
lugares e que permitam descer até a escala do cotidiano.

O concreto, porém, é que esta incapacidade de lidar com a propriedade 
dos edifícios de criar situações de interesse na escala do uso cotidiano, ou em outros 

termos, de lidar com o mesmo grau de controle com a imagem "negativa" ou "contra- 

imagem" do edifício decorre em boa parte dos termos em que Le Corbusier vê a 

relação do espaço construído com a paisagem.

Por outro lado não deixa de ser interessante observar a permeabilidade que 

tal idéia apresenta em relação a outras teorias e propostas a respeito, particularmente a

Isto fica claramente explicitado em ocasião da primeira explanação que Le 

Corbusier faz da sua proposta para o Rio de Janeiro da gigantesca via expressa aérea 

que à guisa de uma gigantesca passarela, se debruçaria sobre o "jardim edênico" 

representado pelo trinômio" mata-montanhas-mar".

E quando eles aparecem ( Centro Cívico de Saint Dié em 1945 ) não 
oferecem parâmetros eficientes de avaliação, devido à incompleta informação que as 

publicações de sua obra apresentam, impedem uma avaliação mais detalhada.

Assim, o deslumbramento que sem dúvida induz a forte e majestosa 

presença da paisagem, vivência intensa que numa viagem de Zeppelin e avião, leva-o 

a conceber o urbanismo como uma "quinta fachada", que sem dúvida, irá imprimir um 
traço marcante em muitas propostas a seguir27.



Esta idéia, que será proposta, também na mesma viagem, para São Paulo e 

Montevidéu, será desenvolvida com mais detalhes para Argélia e retomada, sem 

grandes alterações, sete anos depois (1936) na sua segunda viagem ao Rio de Janeiro 
30

questão da velocidade de tráfego, notadamente as teses do Park-movement ( via 

parque )28.

Tal proposta será, posteriormente, retomada pelo engenheiro José de 

Oliveira Reis na administração Henrique Dodsworth (1919), com o primeiro projeto de 

via expressa ( parkway ) para a orla sul da cidade 29, e finalmente materializada na 

proposta de Reidy para o parque do Aterro do Flamengo como parte do projeto geral 

da Avenida Norte-Sul.

(...) "A natureza da proposta de Le Corbusier é autónoma. Não é 

um plano, é um projeto; não é urbanismo, é arquitetura, e como arquitetura se 

confronta com o território monumental do Rio, os morros, o Pão de Açúcar, a 

costa e o mar"...31

O plano de Le Corbusier para o Rio de Janeiro, por muitos autores 

considerado um marco no contexto geral de sua obra, caracteriza-se por uma nova 

escala de observação, que tem reflexos diretos em suas futuras abordagens das 

estratégias de projetos, e se assenta em dois elementos principais, claramente 

destacados da paisagem: o arranha-céu e a auto-estrada.

Fora isto, nenhum outro elemento da cidade existente terá relevância 

referencial, pelo menos nesta fase de estudo da proposta, incluindo os morros da área 

central dos marcos significativos, e a cidade tradicional, como um todo.

Desde as propostas de Edgar Chambless em 1910 para suas 

"roadtowns"...uma espécie de palácio ondulado contínuo com uma estrada de ferro no
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O viaduto habitável de Le Corbusier representa, na sua obra, uma 

alternativa à Ville Radieuse, e se alça como tipologia urbanística-arquitetural nova 

especialmente proposta para áreas de porto situadas entre montanhas. Porém tais 

idéias sintetizavam elementos procedentes de várias fontes.
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Dentro desse espírito, o Prefeito Interventor Adolfo Bergamini (1930/1931) 

instaura comissão de inquérito para avaliar os méritos do plano de Agache, cuja 

constituição apresenta dados interessantes para posterior interpretação dos seus 

desdobramentos : Armando Godói ( presidente ), Henrique de Novais, Lúcio Costa, 

Arquimedes Memória, Ângelo Bruhns, Raul Pederneiras e, como relator, José Mariano 

Filho, que viria, posteriormente a se transformar no grande adversário de Lúcio Costa.

Como dito anteriormente, Agache foi literalmente atropelado pela 

Revolução de '30: o Estado Novo, junto com a firme vontade de construir um novo 

projeto nacional, executa uma clara política de "caça às bruxas" com o firme propósito 

de revogar quanto proviesse dos governos chamados eufemisticamente de "República 
Velha", ... "estigmatizando tudo de suspeição e negociata"...34

Porém, o resultado da rigorosa e aprofundada investigação, não somente 

aprova em linhas gerais o plano ( embora admita a necessidade de ajustes ), como 

elogia enfaticamente o esforço que representa o trabalho, tendo em vista a falta 

de..."preciosos elementos indispensáveis para uma boa coordenação de sua obra"..., 

louvando a ..."inteligência e habilidade com que foram solucionados de maneira 

satisfatória alguns dos inúmeros problemas concernentes ao plano de remodelação e 

de expansão da cidade"...35

embasamento, residências nos andares intermediários e autopista no patamar 
superior"... 32 até a pista de provas elevada da fábrica da Fiat em Turim, representam 

tipos claramente apreciáveis no "momento de definição formal" a que se refere Argan 
33



1. Aceitação do plano quanto às vias de grande circulação;
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2. Aceitação do plano no que se refere à utilização das áreas conquistadas 

depois do arrasamento do morro do Castelo ( embora admitindo um reestudo em nível 

de detalhamento, que posteriormente será, curiosamente, asignado a Affonso Reidy );

Esta comissão, junto com a aprovação da proposta de Agache, destacará 
alguns pontos, entre os quais ressalto os mais convenientes para este trabalho:

3. Aceitação da idéia de arrasamento do morro de Santo Antônio e do 

aproveitamento proposto da enseada da Glória, a partir do seu aterro com o material 

proveniente daquele, ressalvando a conservação do convento e igreja de Santo Antônio 

e os ajustes necessários para sua viabilização económica.

Assim, a comissão de inquérito instituída para fins de julgamento do plano, 

acaba aceitando a sugestão incluída na terceira parte ( conclusiva ) do livro que 

apresenta a proposta de Agache, no sentido de criar uma comissão permanente do 

Plano da Cidade, que coordenasse a relação entre os diferentes serviços públicos ao 

mesmo tempo de recomendar ( através de minutas de regulamentos ), uma legislação 

urbanística.

No bojo desta comissão estará o germe do que posteriormente irá originar 

o conjunto de propostas que nos proximos 30 anos serãó executados na cidade, ao 

longo de sucessivas administrações, entre as quais a gestão do prefeito Henrique 

Dodsworth será a primeira a levar em consideração, em grande escala, para montar 

seu plano de ação.

Finalmente, propõe a Comissão, nas sua recomendações, a organização, 

com caráter definitivo, de ..." um poder regulador do Plano de Remodelação e 

Extensão da Cidade, sob o título de Comissão do Plano da cidade do Rio de Janeiro" 

com poderes autónomos..., nos moldes de seu similar argentino na cidade de Buenos 
Aires, que contará com os mesmos membros da primeira"(...f6



A ADMINISTRAÇÃO DODSWORTH E

AFFONSO EDUARDO REIDY
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Assim, o anseio por definir o perfil de um novo país ( tema fartamente 

abordado pela historiografia local ), desenha um quadro bastante aproximado daquilo 

que Pierce define como estado de dúvida (em contraposição ao estado de crença) 37.

Assim, episódios importantíssimos da formação da cultura brasileira como 

a Missão francesa, Crandjean de Montigny, Auguste Marie F. Glaziou, os referenciais 

haussmanianos de Pereira Passos, o ecletismo classicizante em geral, agravados pela 

polêmica em torno das imagens propostas por Agache, são precedentes descartáveis ( e

O campo da arquitetura, ao invés do urbanístico ( pelo menos até a gestão 

do prefeito Henrique Dodsworth ), será o que mais claramente tomará a dianteira em 

relação ao balizamento do debate em torno da modernidade e, sobretudo, dos 

símbolos adequados para representá-la.

Inúmeras são as propostas de encaminhamento da questão da 

modernidade, que representam um confuso quadro de justaposições e desdobramentos 

filosóficos e - fundamentalmente - ideológicos.

O movimento neocolonialista, muito mais empenhado numa cruzada 

nacionalista, que freqúentemente escorrega para a xenofobia, passa a alijar 

historicamente quaisquer referênciais alheias a tradição luso-brasileira ( que 

representaria patrulhismo impiedosoa essência da brasilidade ) processando um 

"patrulhamento" impiedoso, através da omissão historiográfica.

Sem dúvida que, após o animado debate que o plano Agache suscita, 

somado ao confronto ideológico com a coincidente visita de Le Corbusier em 1929, a 

década e '30 apresenta uma certa diminuição de intensidade das discussões, em 

grande parte pelo conturbado e indefinido início do período do Estado Novo.
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De fato, seu trabalho durante este período pode ser considerado como um 

verdadeiro laboratório de idéias, que se cristalizam em tomo da conceituação do 

edifício inserido no espaço público.

indesejáveis, diriam os neocolonialistas ) para indicar um processo de redefinição da 

nacionalidade: o novo brasileiro.

Porém, longe de uma unidade ( senão ideológica, pelo menos 
metodológica ) o movimento neocolonialista terá desdobramentos, alguns dos quais, 

paradoxalmente, irão induzir uma ruptura com a admirada tradição portuguesa mais 

violenta que os "galicismos ecléticos".

Os diferentes projetos formulados por Reidy para as diversas e sucessivas 

localizações que lhe são propostas para implantação da nova sede da Prefeitura do 

Distrito federal, são os ensaios (tímidos no início, mais firmes, nos últimos ) que irão 

confluir na sua proposta para o Ministério de Educação e Saúde em 1935, no concurso 

público ganho pelo arquiteto Archimedes Memória.

O cenário correspondente a década de '30 será, portanto, o que sentará as 

bases tanto do movimento moderno de arquitetura brasileira quanto da própria 

formação de Reidy, seja em termos de assimilação do ideário corbuseano como das 

referências e debates locais em torno da cidade e sua interpretação.

Outrossim, formado na tradição acadêmica da antiga Escola Nacional de 

Belas Artes, Reidy vivência ( como dito antes ) ainda estudante, o processo de 

desenvolvimento do Plano de Remodelação de Agache, que sem dúvida suscita 

profundas reflexões sobre a prática profissional que serão claramente detectáveis 

posteriormente na sua obra.

Tal cisma pode ser claramente apreciado na tumultuada jornada de Lúcio 

Costa na sua passagem pelo curso de arquitetura da antiga Escola Nacional de Belas 

Artes, cujo diretor era outro colega do movimento neocolonialista: José Mariano Filho.
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Com frequência, se atribui à sua obra um caráter dogmático, normalmente 
referida ao vocabulário corbuseano, sendo inserida como uma aplicada leitura da 

linguagem arquitetural e da conceituação urbanística do velho mestre.

Dentro deste contexto, a sua participação no serviço público, onde 

desenvolve a maior parte de sua produção projetual, é vista tangencialmente ( como 

uma contingência ) que em última análise, pode ser vista como o simples contato com 

um conhecimento prático, opção pessoal atribuída ao seu alegado voluntarismo.

Também, sua colocação dentro do movimento moderno é analisada quase 

sempre pelo relacionamento que a partir do projeto do M.E.S (MEC), estabelece 
profissionalmente com Lúcio Costa, situando-o como um dos desdobramentos que o 

movimento moderno no Brasil assume.

Em oposição as colocações de Lúcio Costa, Reidy não é um ideólogo que 

orienta nem vê na tradição luso-brasileira, um modelo que rebatido no mundo 

contemporâneo, encontrará no modernismo uma sintaxe conceituai equivalente.

Os comentários feitos nos capítulos anteriores, nos deixam bem evidentes, 

que no campo do serviço público ( particularmente a Prefeitura ), se trava um duelo 

dificílimo entre o campo do conhecimento que reivindica para si as atribuições de 

decidir sobre a cidade ( a engenharia ) e as dúvidas profissionais dos arquitetos da 

época ( que nesse setor eram minoria ). Em outros termos , tal disputa se estende até 

hoje.

Porém, independente de concordar parcialmente com algumas das 

características que lhe são argutamente atribuídas, ( podendo explicar um 

temperamento claramente definido por uma lógica formal exacerbada ) Reidy é o 

"cadinho" onde todas as questões colocadas até aqui irão confluir.

Assim, marcado por uma atitude voluntarista devotada a noção kantiana de 
dever, que se define por uma interpretação construtivista do moderno, aliada a uma 

pragmática noção da realidade concreta, delineariam um perfil vocacionalmente 
racionalista, com raízes iluministas 38.
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A possibilidade de desenvolver um trabalho consequente nesse meio, 

requer do profissional, portanto, uma atitude de renúncia que nem sempre é suficiente 

para garantir o bom logro das idéias propostas: isso ele aprende muito bem com 

Agache.

Entretanto atento à conceituação urbanística de Le Corbusier, Reidy 

também entende que a construção da cidade passará pelo trânsito no poder, e o affaire 

do projeto do MES coloca em evidência a procedência desta especulação: embora 

bem intencionada, a intriga palaciana que Lúcio Costa orquestra para anular o 

concurso e convencer o Ministro Capanema para chamar Le Corbusier e formar a 

famosa equipe de arquitetos cariocas é, no mínimo, maquiavélica.

Típica característica da sistemática operacional do serviço público 

municipal, a militância profissional do arquiteto e/ou do engenheiro na prefeitura é 

tradicionalmente expressa pela capacidade executiva, não raramente pressionada pelo 

imediatismo político do administrador.

Em 1932 entra ( novamente ) para os serviços de arquitetura e urbanismo 
da Prefeitura do Distrito Federal, e inicia-se um processo de maturação que terá como 

primeira manifestação individual de peso ( depois de sua participação dos projetos 

para o Ministério da Educação e Saude / MEC , e a Cidade Universitária com Le 

Corbusier, além de outros encargos pessoais ) o projeto de urbanização da Esplanada 

do Castelo (1938).

O período apresenta a chave mais importante para interpretação das idéias 

de Reidy, relevância que deve ser atribuída, em partes iguais, tanto ao contato pessoal 

com Le Corbusier, cujo ideário lhe era bem familiar desde a famosa disputa tácita com 

Agache em 1929, e a relação com a praxis no serviço público, onde cedo aprende a 

equacionar a relação entre decisões imediatas e a especulação de longo alcance.

Enquanto Lúcio Costa interpreta a história, Reidy a protagoniza: atento a 
todo o processo que marca a redefinição de competências do arquiteto e à evolução da 

cidade, ele incorpora todos os referenciais locais que irão confluir na sua leitura 

particular do modernismo.
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As absorções conceituais dele serão, fundamentalmente, no campo 

metodológico e desta maneira é que deve ser vista a sua leitura dos referências antes 

mencionadas: a arquitetura, assim, seria um meio de viabilizar uma cidade e o 

urbanismo, o método de antecipar e controlar os impactos que o desatado processo 

de modernização poderia induzir.

O aspecto importante a destacar aqui, antes de iniciarmos as 
considerações sobre a produção projetual de Reidy na década de '40, é que sua adesão 

às idéias modernistas não acontece por acaso, nem deriva de uma necessária estratégia 

de definir um novo brasileiro como com Lúcio Costa, e sim como consequência de um 

processo de assimilação e aprendizado, bem anterior a experiência do MES.

Portanto, o caráter configurador que Reidy confere à sua arquitetura através 

dos atributos formais, se projeta numa qualidade de espaço, que em muito o aproxima 

da escala do cotidiano ( e, conseqúentemente do lugar ), num gradiente plástico 

concatenado.

Porém, após tal experiência vista sob a perspectiva de estudante 

quintanista, somente dez anos depois, Reidy terá a oportunidade de ensaiar vôo 

próprio no campo da grande escala, durante a administração de Henrique Dodsworth, 

que irá inaugurar uma nova fase que, anos mais tarde, confluirá na sua proposta de

Entretanto, interpreto hoje que a experiência que mais fortemente marca o 

início de tal raciocínio é, sem dúvida, a sua vivência com Agache durante o 

desenvolvimento do plano que acicata o debate no meio local, como destacamos 

antes, no que concerne a vários assuntos afins tanto com o urbanismo quanto à 

arquitetura, entre os quais, a questão da centralidade e dos arranha-céus são bons 

exemplos.

Projeto da cidade e projeto de arquitetura, seriam por este ângulo, fases 

diferentes de um processo único, atribuindo à arquitetura uma nítida capacidade 

espacial ( ou espacializante ) antes que formal, atitude esta, que representa um traço 

marcante na sua obra.
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urbanização da Esplanada de Santo Antônio e respectivo tratamento do setor sul da 
orla marítima.

Consciente da necessidade da adoção de diretrizes de ação globalizantes 

para definir uma ação sobre a cidade, Dodsworth encontra no Plano Agache, o 

arcabouço metodológico e conceituai para balizar sua gestão urbanística. A partir das 

sugestões do seu Secretário Geral de Viação e Obras, eng. Édison J. Passos, ressuscita, 

junto com os estudos do plano, a Comissão do Plano da Cidade, que tinha sido extinta 

na gestão anterior.

1. Início do arrasamento do morro de Santo Antônio e 

correspondente estudo de urbanização da área resultante;

Todas as propostas que tiveram o arrasamento do morro de Santo Antônio, 

como centro de especulação na definição de um novo perfil urbano para a cidade, só 

terão um andamento definitivo a partir da administração Dodsworth (1937-1945 ), que 

irá se inserir num dos mais ambiciosos planos de obras para o antigo Distrito Federal, 

depois da reforma Pereira Passos e das propostas do Plano Agache.

Este grupo heterogéneo de profissionais, representava linhas de 

pensamento bastante diferentes, entre as quais a figura de Affonso Reidy estava bem 

distante, em função do seu aberto e auspicioso envolvimento com o movimento 

moderno de arquitetura.

A readaptação das idéias de Agache à luz das novas condições da cidade, 

foi operacionalizada através de um novo órgão, o Serviço Técnico do Plano da Cidade, 

que anos depois irá originar o famoso Departamento de Urbanismo, sendo seu 

primeiro diretor o eng. José de Oliveira Reis, e tendo como integrantes, entre outros, o 

eng. José Octacilio Saboya Ribeiro e Affonso Reidy.

Entre as numerosas obras resgatadas (em boa parte) do Plano Agache, nos 

interessa destacar, pela conveniência que apresentam em esclarecer os 

desdobramentos posteriores, devem ser citadas:
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Reitero que a relação acima, não inclui obras que de fato iriam cumprir um 

papel fundamental no desenvolvimento ulterior da cidade ( Av. Brasil, Av. Perimetral, 

Av. Maracanã, etc. ), porém representam notável reformulação da área central do Rio, 

tanto urbanística como arquitetônica, embora parcialmente viabilizada.

4. Projeto e execução e conclusão do plano urbanístico 

para a Esplanada do Castelo, em parte dando continuidade à idéia 

reformulada do próprio plano Agache.

3. Abertura da Avenida Presidente Vargas, concebida como 

prolongamento da Avenida do Mangue;

Entretanto, embora as quatro obras estejam intimamente relacionadas, 

mesmo porque se originam da mesma matriz ( o Plano Agache ) e partem de uma 

suposta coordenação geral ( Serviço Técnico do Plano da Cidade ) chefiada por 

Oliveira Reis, elas são desenvolvidas em forma independente, quase estanques,

Em primeiro lugar, esta relação nos permite apreciar a sólida vinculação 

que existe entre o arrasamento do morro e o aterramento a que dará origem sobre a 

orla, o que responde tanto ao senso prático em relação ao depósito do material 

resultante da remoção, como a critérios de ordem financeira ( criação de nova área 

edificável ), visando a viabilidade económica do empreendimento.

Este projeto, que assim como o da Avenida Presidente Vargas terá o 

engenheiro José de Oliveira Reis como principal mentor, prenuncia claramente a 

proposta de Reidy para o Parque do Aterro do Flamengo, embora este fosse 

conceituado em princípios bem diferentes a aquele, que irão lhe custar desavenças 

com o prefeito Ângelo Mendes de Morais em 1949.

2. Como consequência do anterior, alargamento da faixa 
litorânea compreendida entre o Aeroporto Santos Dumont e o Morro da 

Viúva, em cujo aterro seria implantada, junto com uma grande área 

central edificável, uma grande área non aedificandi onde se construiria 

um .."grandioso park-way, emoldurado no seu 
deslumbrante panorama da Baía de Guanabara"...39
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Colocada como uma proposta que surge, em principio, da matriz do Plano 

Agache, o projeto de urbanização para a área resultante do desmonte do morro de 

Santo Antônio pelo eng. Saboya Ribeiro ( P.A. 3612 de 20/07/1941) , retoma o rigor 

metodológico que caracteriza aquele.

estando a cargo de profissionais que têm visões distintas dos problemas colocados e os 
métodos para atacá-los.

O tema central que norteia a proposta é a questão viária, e neste sentido 

assimila o clássico espírito compositivo de Agache ao retomar a questão da ligação 

entre o norte e o sul da cidade ( como alternativa a Av. Rio Branco ) em torno do que 

denomina Avenida Diagonal.

Assim, o estudo da urbanização da Esplanada de Santo Antônio, estará a 
cargo de Saboya Ribeiro, a Av. Presidente Vargas e aterro da orla sob a coordenação 

direta de Oliveira Reis, e a Esplanada do Castelo com Affonso Reidy, que dialogarão de 

forma distinta sobre suas propostas.

Porém, contrariamente ao Plano Agache (que adota o eixo da Av. Mem de 

Sá ), Saboya propõe uma avenida que ligaria a Av. Beira Mar com a Central do Brasil, 

passando pela projeção do morro, que assumiria os contornos de corredor

Evidenciando uma grande atualização sobre as iniciativas urbanísticas da 

época nos Estados Unidos ( Chicago, Filadélfia, Detroit), de onde recolhe boa parte 

dos seus referenciais, Saboya fundamenta seu estudo num volume considerável de 

informações técnicas que tentam traçar um perfil nítido da área em questão.
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Vista mais detalhada do conjunto na junção com o Largo e Arcos da Lapa com o 
Convento de Santa Teresa cm primeiro plano alinhado segundo o eixo dos arcos 
encobertos na sua extremidade por uma laje (o " belvedere ") que une blocos 
opostos.

Vista da Avenida Diagonal, segundo maquete de Saboya, mostrando os Arcos da 
Lapa à esquerda, as duas grandes torres marcando o inicio e fim da avenida, e 
ao fundo, o ediíicio do Ministério da Guerra e Central do Brasil.
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monumental enquadrado por uma densa massa edificada, pontuada por estratégicas 
agulhas, definidas pela tipologia dos "arranha-céus".

Parece-nos desnecessário, examinar quão pouco 

favorável é tal sistema à estética urbana, sobretudo, se as vias que o

Assim, as referências a John Evelyn e Sir Christopher Wren na sua proposta 

para Londres ou ainda o plano de L'Enfant para Washington, servem para ressaltar 

tanto o sentido monumental, quanto a facilidade de leitura e acesso que a inclusão da 

direção diagonal acrescenta ao tradicional traçado em xadrez.

a alegação de aspectos

Em geral, os volumes que enquadram a Av. Diagonal, adotam uma 
configuração isolada em forma de blocos, que constituem quadras de grande extensão, 

porém consideravelmente penetráveis pelos jardins colocados intersticialmente entre 
os mesmos.

Alicerçado nas idéias desenvolvidas por Burham para a remodelação de 

Chicago ou ainda de Groeber para Filadélfia, no qual destaca a hierarquização que 

atribui as duas vias ortogonais principais que se cruzam na praça que contorna o 

edifício da Municipalidade, integrando-se ao famoso Faimont Parkway que se prolonga 

até as margens do Schuyill River, Saboya condena enfaticamente o traçado tradicional, 

considerando tal conclusão uma unanimidade no conjunto dos estudiosos da área. 

Curiosamente, ainda, reforça tal argumentação mediante 

morfológicos relacionados a estética urbana dos edifícios.

Orientado por uma rigorosa ( e seletiva ) leitura dos precedentes 

urbanísticos que mais adequadamente se enquadram na questão proposta pela 

esplanada de Santo Antônio, Saboya irá se remontar ao sec XVII e XVIII para encontrar 

os primeiros argumentos para embasar sua proposta.

Assim, plantado o elemento configurador principal ( a Av. Diagonal ), que 
dá sentido ao plano, Saboya procede a um parcelamento da área restante, pautando-se 

por um critério de adaptação do traçado viário existente ( marcado por aquilo que ele 
denomina "lei de persistência do Traçado") mediante a superposição de um outro, 

concêntrico.40
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As referências corbuseanas, embora timidamente, começam 

incorporadas como justificativas dessas propostas :

i

integram têm largura uniforme e são perfeitamente retas e ajustadas a 

terrenos planos, quando poderiam dar a impressão de monotonia; tal 

sistema, em si mesmo, não é antiestético, mas, de um modo geral dá 

pouco realce aos edifícios e nenhuma oportunidade a grandiosa 
composições arquitetônicas ou paisagísticas"..41

(...) A independência dos blocos nos permitiu a abolição do 

clássico e já obsoleto sistema de quadras; a altura variável dos edifícios ( 

respeitada a altura média admissível) permitiu-nos um jogo de massas 

arquitetônicas que bem pode corresponder à lapidar definição de Le 

Corbusier "Lárchitecture est le jeu savant, correct et magnifique dês 
volumes assemblés sous la lumière"...42

Entretanto, o que podemos observar de fato, e que o destaque que ele 
atribui às suas ponderações sobre a interligação entre as diferentes áreas criadas e as 

existentes, tanto em termos funcionais como simbólicos, e a conveniência estética da 

justaposição do traçado concêntrico ao tradicional, Saboya acaba reservando a 

arquitetura um claro sentido "emoldurador", que em muito o aproxima da atitude 

semelhante que utiliza Haussmann em Paris e, sem dúvida, a proposta de Agache: a 

volumetria construída comporta-se como um anteparo cenográfico que irá limitar o 

campo perceptivo, mediando uma leitura seletiva da cidade.

Neste último aspecto, o plano propõe, em termos tipológicos, duas atitudes 

configuracionalmente distintas para equacionar o que ele qualifica como adequada 

integração com a cidade existente: enquanto no centro da área de intervenção ( 

coincidente com a projeção do morro ) propõe blocos independentes organizados em 

formas de extensas quadras, entressemeadas de jardins atarracados, os mesmos blocos 

compactam-se volumetricamente quando, ( ao longo da continuação da Av Diagonal 

até o campo de Santana ) é necessário se adaptar a geometria das quadras existentes.

a ser
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Atacando portanto, a ausência de um plano detalhado de urbanização que 
explicitasse o impacto nas vias de circulação adjacentes da densa ocupação proposta 

por Agache, Saboya censura tal critério de ocupação, a partir da qual explodirá as 

quadras compactas de aquele originando os blocos independentes.

Retoma, de certa maneira, a polêmica em torno da tipologia do arranha- 

céus, adotando uma posição francamente favorável a ocupação em altura como forma 

de compatibilizar a relação entre densidade populacional, custo da terra na área 

central ( cada vez mais alto ), condições aceitáveis de conforto ambiental (insolação e 

ventilação ), e otimização das circulações com um claro intuito estético.

As alturas das edificações, contrariamente a homogeneização que propõe 
Agache, são definidas pelo que ele denominada "zonas de altura", compondo os 

volumes de modo a fixar um quadro demográfico decorrente tanto de valores 

"standart" extraídos de manuais americanos, como de críticas expressas, enquanto 

gabaritos e critérios de insolação e ventilação, que faz do decreto n° 6000, que 

regulamenta o plano Agache.

A proposta de ocupação da faixa da orla a ser aterrada sobre a Glória e 

Praia do Flamengo, pode também ser englobada na mesma categoria de referências (no 

caso da tipologia das parkway americanas: vias longas, suaves, sem acesso direto às 

edificações ) a que deve ser acrescentada - indiretamente - a proposta da gigantesca

Embora formando parte do conjunto de obras que, retomando as idéias de 

Agache, se propõem reformular radicalmente a imagem do Distrito Federal, as 

diferentes áreas projetadas respondem a intenções de partido bem distanciadas, 

embora assimilem as mesmas fontes de referências.

Por sinal, a valorização mencionada do custo da terra, será considerado 

gradativamente, como fator estratégico fundamental para viabilizar tais intervenções, 

visando um autofinanciamento da obra: a discussão da ocupação, em termos 

quantitativos, será em diante a questão essencial a ser discutida pelos sucessivos 

administradores para definir a aprovação das idéias.
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megaestrutura que Le Corbusier apresenta por primeira vez em 1929 e retoma em 
1936.

Entretanto, esta atitude, que denota um perfil ideológico coerente com o 

campo de conhecimento a que se filiam, se mostra permeável ( por sensibilidade ou 

senso prático ) ao ideário modernista, ao qual não terão nenhum constrangimento em 

recorrer quando o caso se justifique: a situação inversa, no caso de Reidy, também 

será verdadeira.

O "ícone" da "cidade maravilhosa" entendido como metrópole de 

serviços, independente dos seus problemas estruturais, condiciona ao longo deste 
século a discussão urbanística em torno desta imagem emblemática 43, fato que cria as 

condições propícias para avaliar ( e digerir) as novas propostas como as de Agache e 

Le Corbusier.

Em última análise, tanto Saboya, da Esplanada de Santo Antônio, como 
Oliveira Reis nas suas propostas para o aterro e a abertura da Av. Presidente Vargas 

(responsável pelo Serviço Técnico do Plano da Cidade ), evidenciam uma visão 

essencialmente técnica da prática urbana, referenciada - em geral - a produção 
daqueles centros que mais nitidamente se associam com tecnologia de ponta, 

notadamente, as cidades americanas.

Paralelamente, um processo de crescente engajamento do arquiteto nesta 

nova maneira de ver a cidade, reflete um alto grau de assimilação pelo meio local de 

informações sobre as novas idéias de uma nova disciplina: o urbanismo.
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Ao mesmo tempo, no Brasil, notava-se um outro processo que sugeria 
mudanças apontando não somente para o rumo da modernidade, como também, a 

demanda e afirmação de um saber local.

Assim, dentro do contexto das referencias locais desenhadas sumariamente 

nos parágrafos anteriores, deve ser situada a figura de Affonso Eduardo Reidy.

Por outro lado o contexto cultural que serve de pano de fundo de tais 
discussões estava longe de estar claramente definido, dando para presentir um jogo 

complicado de forças tentando definir os termos representativos de uma nova 
brasilidade.

A esta prática denominada por alguns de urbanismo formal ( em 

contraposição as vanguardas modernas ) deve-se o maior número de iniciativas na 

Europa do primeiro quarto do século, pautada, principalmente na escola francesa e no 

exemplo paradigmático e conceituai do Plano de Haussmann.

Nascido em 1909 em Paris e formado pela Escola Nacional de Belas Artes 

em 1930 ( quando participa das famosas jornadas de luta no período), Reidy apresenta

No plano internacional, o inicio do século XX foi de intensa atividade 

arquitetônica e urbanística, porém no geral, no período correspondente a mudança dos 

séculos XIX e XX, a prática urbanística concreta... "dará continuidade as morfologias 
urbanas tradicionais e aceitará inovações resultantes de outras áreas disciplinares"...44

Tal fato, enfim, não é alheio ao processo similar que na Europa motiva as 

vanguardas alijado das importantes decisões que decorrem das mudanças estruturais 

originada pela industrialização, os arquitetos encontram pelo caminho das 

considerações urbanísticas da arquitetura uma alternativa de consequência.

Enquanto alguns se organizavam em torno da idéia da recuperação de uma 

suposta tradição colonial, que numa clara alusão romântica representaria um nobre 

retorno a um passado doméstico, outros referenciam sua busca em modelos 

notoriamente representativos do novo poder.
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Como consequência disto, pode então ser enquadrado em forma 

privilegiada no rol raro daqueles profissionais que não somente tem plena consciência 

quanto convicção da função social da arquitetura.

Talvez como diria Pierce, as primeiras três décadas do século, representam 

se dúvida o estado de dúvida referido a formação de uma conciência nacional 

necessária para construir um novo país, em contraposição ao ranço imperialista que 

permeou a própia formação da República.

Será ele, junto com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, o mais claro exemplo 
da complexa e diversificada manifestação das vanguardas que impedem uma rotulação 

única e/ou indiferênciada.

Definido por alguns estudiosos como "racionalista plasticista" ( em 
oposição ao plasticismo formal de seu colega Oscar Niemeyer )45 ou como um 

arquiteto moderno que abraça o projeto construtivista46 e Reidy é antes que tudo um 

arquiteto do possível. Porém tal atitude não pode, nem deve, ser associada a um 

pragmatismo cínico que pode fazê-lo compactuar com situações que eticamente 

ultrapassem os limites por ele própio estabelecido.

Com frequência associado a um ortodoxo envolvimento com as 

vanguardas modernas ( notadamente ao indeário corbuseano ) a formação de Reidy se 

nutre de várias correntes de pensamento e sua própia militância profissional acontece 

num meio que nem sempre oferece condições favoráveis: o serviço público.

uma confluência de pensamentos, tendências e, sobretudo, práticas que sintetizam na 

sua ação profissional a mais consequente praxis moderna en nosso país.

E quando me refiro a este aspecto e faço com a plena consciência, das 

deduções simplistas que ela pode suscitar, porém quando me detenho em ressalvar tal 

função, o faço com claro intuito de destacar uma opção ( a escolha ), que transparece 

nitidadmente mais pela sua obra que pela palavra ( por sinal bastante económica ).
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Tendo, ainda estudante, trabalhado como auxiliar do urbanista francês 

(junto com Attilio Corrêa Lima), Reidy é permeável ( junto com a maior parte dos 

profissionais que trabalhavam na área do urbanismo) a assimilação de uma nova 

metodologia de projeto da cidade.

Entretanto, será no contexto da década de 30, que Reidy irá formular sua 

primeira proposta global de intervenção na cidade, a urbanização da Esplanada do 

Castelo ( P.A. 3085 de 06/12/1938 ) fato que acontece pouco tempo após sua 

legendária vivência com a equipe do projeto do MES ( 1936 ) e da Cidade 

Universitária na Quinta da Boa Vista, a partir das recomendaçde Le Corbusier.

Tal formação surge em boa parte das experiências profissionais que cedo 

experimenta, tendo a rara felicidade de acompanhar de perto o desenrolar dos 

acontecimentos decorrentes do primeiro grande plano para a cidade do Rio de Janeiro 
na era moderna: o Plano Agache.

A interrompida obra de desmonte, após o acelerado ritmo que se tinha 

presenciado na década de '20 para ter a superfície necessária para montagem da

Sentimento e razão, ideais e relidade se fundem numa única expressão, 
sugerindo portanto, um grau de consequência muitas vezes estranho à própia essência 
panfletária das vanguardas.

Por isto sua obra requer uma leitura aprofundada, já que por trás do 

aparente pureza formal surge uma firme condição espacial que, ao contrário da 

essência homogeneizadora proposta pelo projeto moderno, consegue trabalhar com 
uma qualidade sofisticada do fragmento.

Como todo o plano de obras traçado pela administração Dodsworth a 

urbanização da Esplanada do Castelo se insere na reformulação das idéias propostas 

pelo Plano Agache, dentro do qual esta área ocupava uma destacada posição 

estratégica, assim como dar prosseguimento e finalização ao arrasamento da parte 

periférica do morro, que esteve paralizado em virtude de desapropriações ainda não 

feitas.
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Entretanto, a proposta de Reidy reformula substancialmente o projeto 
original de Agache , que compunha junto com sua proposta para a Porta do Brasil, o 

novo eixo monumental da cidade ( a Av. Santos Dumont, atual Antônio Carlos ), como 
via alternativa da Avenida Central.

A nova proposta nâo abandona a idéia do grande eixo ( ao que acrescenta 

o cruzamento com um outro: a Av. Almirante Barroso ) porém, além de se desenvolver 

em forma paralela à forte direcional indicada pelas avenidas Rio Branco e Santos 

Dumont ( Antônio Carlos ), Reidy sugere a continuidade ( em forma de elevado ) da 

nova pista a ser proposta para a orla ( a parkway idealizada por Oliveira Reis) que irá 

prenunciar a proposta que anos depois irá originar o Parque do Aterro do Flamengo.

(...)"o Decreto 6000 consagrou as obsoletas áreas fechadas 

agravadas pelo sistema de degrau que diminuía o cubo de ar desses 

poços, quando a tendência moderna é sua completa abolição, 

limitando-se a profundidade das construções de modo a substituir as 

pequenas áreas fechadas em cada edifício por área ou pátio continuo no 
interior da quadra, permitindo-se a aeração ou insolação dos edifícios 

em condições igualmente favoráveis, tanto do lado dos logradouros, 

como do lado dos pátios,"(...)

Num sentido geral, embora com orientações e formações diversas, a 

equipe do Serviço Técnico do Plano da Cidade tem um consenso sobre várias 

restrições feitas ao plano Agache. Todos concordam, inclusive Oliveira Reis, em 

censurar a proposta dos quadras fachadas com que Agache homogeneíza o perfil 

urbano do centro, com o único destaque para seus arranha-céus. O próprio Saboya 
Ribeiro acrescenta suas críticas na publicação do seu plano na revista da PDF 48 

quando se referindo ao decreto n° 6000 ( que institucionaliza o Plano Agache ) no que 

concerne à salubridade, afirma :

Exposição Internacional de 1922, resultou numa área ..."inteiramente deserta e 

inaproveitável, com reais prejuízos para o erário público"...47
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Estes últimos ( de 55 metros de altura ), comportam-se como limite virtual 

da área da Esplanada propriamente dita, cujo tema central se define pelo cruzamento 

das duas grandes direções cardinais da cidade: Norte-Sul ( a pista em forma de 

elevado proveniente da parkway) e o Leste-Oeste ( a Avenida Almirante Barroso ), 

tendo como fechamento deste "macro-recinto" os "redents" de menor altura ( 25 

metros ) em função da proximidade do aeroporto.

Em correspondência à categorização e segregação de vias de circulação 

que adota do raciocínio corbuseano, Reidy propõe, além da solução da pista elevada, 

no cruzamento das Avenidas Santos Dumont e Almirante Barroso, um complexo 

sistema de separação de fluxos veiculares

Aproveitando a oportunidade de reformulação do plano à luz de novos 

condicionantes ( entre eles a construção do aeroporto Santos Dumont), ele adota tanto 

os sistema de lâminas encadeadas por construções mais baixas contínuas (que de 

alguma maneira relembra a estrutura configuracional de Agache para os "bairros de 

negócios") quanto o bloco contínuo de perfil dentado ( em forma de "redents" para 

uso comercial ) para criar um ritmo espacial ao longo do eixo principal que culmina ( 

no cruzamento com o prolongamento da Av. Almirante Barroso ) no grande espaço 

central dominado por edifícios públicos.

Assim, Reidy embora admitindo que a proposta da quadra fechada de 
Agache representa um avanço em relação a configuração exígua e mal iluminada da 

malha tradicional que ele encontrou, o resultado daquelas já construídas na ocasião, 

evidenciavam a necessidade de um reestudo. Portanto a proposta do bloco 

independente será uma atitude comum aos membros do grupo, embora adquiram 

formalizações notadamente distintas.

O quarteirão aberto de Reidy para a Esplanada do Castelo, procura sem 
dúvida, as suas citações no vocabulário corbuseano, porém já alinhava uma questão 

essencial a que o grande mestre suíço era pouco afeiçoado: o problema da 

centralidade.
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(...)"O Rio de Janeiro apresenta três zonas bem definidas: 

Norte, Centro e Sul. Devido a própria configuração da cidade as 

distâncias são grandes, e as comunicações difíceis e sinuosas. A ligação 

entre as zonas Norte e Sul se faz através da zona Central, o que ainda 

ma is prejudica as condições do tráfego, uma vez que as vias existentes 

mal comportam o tráfego local"(...)

Embora não com a total segurança que irá evidenciar anos mais tarde na 

Esplanada de Santo Antônio, Reidy apresenta-se como um entusiasmado interlocutor

Uma vez fixado o esquema das vias essenciais de 

comunicações, esse será a base de qualquer plano parcial de 
expansão ou transformação da cidade "(...) 50

Na publicação do projeto na revista PDF*9, o próprio Reidy confirma tal 

raciocínio quando se refere a sua interpretação da estrutura espacial do Rio de Janeiro:

A partir deste pensamento, Reidy afirma com convicção, que a procura das 

respostas para resolver tal problema deve ser o assunto central em qualquer 

especulação estratégica sobre intervenções na cidade do Rio, que sugere a clara 

existência virtual de dois eixos que assinalam direções naturais do fluxo urbano local.

Assim, considera que tanto as sugestões de Agache, com seus eixos 

monumentais, e Le Corbusier, com suas propostas da grande autopista elevada com 

habitação embaixo, ( que constituem referências permanentes na sua obra ) 

representam uma coincidência notável, embora surgidas de princípios conceituais 

"diametralmente opostos".

(...) Le Corbusier parte do princfpio da separação do tráfego 

rápido, do local, e eliminação dos cruzamentos de nível, coma 

criação de auto-estradas elevadas. Vias essenciais de 

penetração, cujas condições devem satisfazer às exigências mais 

modernas do trafego automóvel, proporcionando a segurança 

requerida para grandes velocidades.
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Assim, embora ainda tímido, a homogeneização típica de Agache, Saboya ( 

na Esplanada de Santo Antônio ), Oliveira Reis (na Av. Presidente Vargas) ou o próprio 

Le Corbusier da Ville Radieuse ou da autopista elevada, são descartadas por Reidy, 

procurando na forma dos edifícios o atributo conceituai e físico da espacialização da 

centralidade, em contraposição à linearidade axial que caracteriza a conceituação 

daqueles.

Porém, contrariamente aos seus colegas do Serviço Técnico ( e 

posteriormente do Departamento de Urbanismo ) que entendem tal estrutura a partir, 
fundamentalmente, dos problemas técnicos envolvidos na circulação viária e nos 

aspectos fundiários, Reidy incorpora sua vivência de arquiteto para configurar 

espaços que resultarão nessa centralidade.

da centralidade, muito mais na saga de Agache que de Le Corbusier, ainda que adote a 

conceituação funcional que este atribui a cidade moderna.

O gradiente de escalas, limites virtuais, perspectiva e aproximação, 

interrupção, extensão e transição, são termos que com frequência seremos obrigados a 

empregar para designar o vocabulário de uma sintaxe arquitetural que ao tempo que se 

recorta da paisagem natural e construída, sugere um duplo movimento - centrífugo e 

centrípeto - em relação ao espaço da cidade como lugar.

Reidy irá tentar um caminho, no qual por exemplo, Le Corbusier claudicou 

várias vezes, com frequência quando se viu obrigado a encarar "cara-a-cara" a 

realidade concreta: Saint Dié é um excelente exemplo.

Mesmo sendo o primeiro estudo, a escala urbana, de grande porte sobre 

uma localização que não se adequava à procura de centralidade propugnada, dado 

que literalmente dava "as costas" para a centralidade existente na cidade ( Praça 

Floriano / Cinelândia ), o estudo de Reidy para o Castelo mostra muito mais que um 

"aplicado aluno" do Movimento Moderno de arquitetura ou um literal adepto do 

ideário corbuseano.

Não adianta, pelo obvio, tentar entender o sentido da sua obra a partir da 

leitura direta ( ou estereotipada ) das semelhanças e/ou citações que podem ser
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Em contraposição a este pensamento, existe em Reidy uma clara 

consciência dos dois momentos que definem a instância tipológica a que se refere

O contrário poderia nos fazer induzir que o plano de massas proposto por 

José de Oliveira Reis para a Avenida Presidente Vargas ou a tipologia proposta para 

definir o novo prédio da Prefeitura ( no seu estudo alternativo para o Plano Saboya ) ou, 

ainda, a área edificável para o projeto da parkway da Avenida Beira-Mar, poderiam 

estabelecer uma filiação a Le Corbusier, quando, na verdade, esta era para ele uma 

questão secundária.

encontradas na obra de Reidy, dado que o processo projetual dele se pauta por 

parâmetros bastante distantes do dogmatismo (freqúentemente assinalado por alguns ), 

e as referências são bastante variadas, como vimos até aqui.

De fato, estes profissionais se enquadrariam naquilo que Marina Waisman 

define como consumo do tipo: baseados numa visão técnico-sanitarista que privilegia a 

busca da ordem morfológica como mecanismo de otimizar o controle do processo 

urbano, inserido num recorte ideológico do real concreto claramente definido, os 

engenheiros não terão problema algum e recorrer a quaisquer soluções que possam se 

enquadrar tecnicamente no conjunto.

Assim, é inócuo tentar evidenciar que o ideário dos CIAM está presente no 
conjunto de recomendações que Reidy faz no seu artigo da PDF à administração 

central da Prefeitura, que de fato é verdadeiro ( como também é para os engenheiros 

J.O.Saboya e José de Oliveira Reis ) dado que o importante é entender a releitura e 
operacionalização que ele faz do mesmo51, assim como das idéias de Agache.
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Decorre tal atitude em grande parte da preocupação pela viabilização do 

empreendimento ( custos da demolição mais as numerosas desapropriações ) que 

acaba convergindo numa intensa e extensa ocupação do sítio, que não estará isento de 

críticas, vindas algumas do seus próprios colegas de serviço.

Como vimos anteriormente, o plano do eng. Saboya para a Esplanada de 

Santo Antônio tratava a questão da utilização da área resultante do arrasamento do 

morro como uma problema essencialmente fundiário e, logicamente, funcional, pese 

as pretensões morfológico-urbanísticas que pretende destacar, baseadas numa erudição 

histórica universal sobre a cidade.

Diga-se de passagem, que o próprio Oliveira Reis ( seu colega no Serviço 

Técnico do Plano da Cidade ) não poupará, anos mais tarde, críticas nesse sentido, 

oferecendo uma proposta alternativa que, surpreendentemente, em muito anuncia a 

filosofia de ocupação que irá nortear a proposta de Reidy em 1948 e 1949.

Argan, ou seja, o momento tipológico e o momento de definição formal, claramente 

denotadores do universo de formação do arquiteto: assim a distinção entre ambos 

deverá ser encontrada na busca da espacialização, sobreposta ao ordenamento que por 

sinal, não renega.

(...)’Mais uma pequena objeção quanto ao loteamento projetado. 

[ por Saboya ) Edifícios com dez, onze ou dezessete pavimentos e 400, 500 ou 

600 metros quadrados de superfície construída, não deveria ser projetado nem 

permitido. Para os leitores se convencerem disso, queiram entrar, por exemplo, 

no edifício da Av. Rio Branco, número 4, e esperar pelos elevadores. Não 

pode haver dúvida que a capacidade dos mesmos é ampla. Mas poucas

Por outro lado, nota-se claramente que sua militância profissional não 

poderia ser definida como pacífica: as divergências ideológicas ( ainda que existissem 

algumas convergências ) entre Reidy e seus colegas engenheiros eram bastante 

acentuadas e a negação da autoria de Reidy no projeto da Esplanada do Castelo, por 

José de Oliveira Reis no seu livro "O Rio de Janeiro e seus Prefeitos" ( publicado em 

1977 ), mostra que as magoas continuaram até após a morte dele.
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Os arranha-céus de Nova York, com serviço excelente de 

transporte vertical, ocupam na maioria dos casos de três a quatro ou cinco mil 

metros quadrados para cima. É fácil se convencer que, numa unidade maior, o 

fator acidental do cálculo do tráfego diminui consideravelmente" (,..f2

centenas de metros quadrados não podem justificar mais de dois elevadores e 

daí vem o inconveniente do serviço demorado.

Junto com esta observação, Oliveira Reis censura também a ênfase que 

Saboya dá ao uso preferencialmente comercial ( escritórios ) em desmedro de um 

programa mais voltado para lazer (teatros, cinemas ) administração ( essencialmente 

Prefeitura ), jardins e "outras comodidades"53.

Diga-se, de passagem, que embora a administração Dodsworth enfatizasse 

a necessidade de um plano de ação de largo alcance para administrar os problemas da 

cidade, suas propostas estruturais se concentram nas questões viárias que sem dúvida, 

iam gradualmente adquirindo um peso maior, face o natural crescimento da cidade e 

do número de veículos, assim como as naturais dificuldades geográficas que o Rio de 

Janeiro apresentava.

A procedência da citação desta crítica que embora publicada sob o 

formato de livro em 1950, é formulada logo após a conclusão dos estudos ( ainda na 

década de "40 ) reside no fato de representar o nível de restrição que Oliveira Reis 

formulava a um colega de equipe.

O caráter claramente paisagístico que norteia a visão de Oliveira Reis, o 

conduz a propor uma maior valorização do Convento de Santo Antônio ( que inclui a 

demolição do casario sobre o lado impar da rua da Carioca ) em contraposição ao 

"encaixotamento" que Saboya propôs do mesmo, originando um muro de arrimo 

colossal para os fundos do Convento, sugerindo .."uma fortaleza medieval"...

Porém, na escala da micro-intervenção existia um profundo descompasso e 

estanqueidade entre os profissionais que tinham a responsabilidade executiva: a 

propalada coordenação exigida pelo eng. Edison Passos como condição sine qua non 

para garantir o sucesso da gestão, acaba falhando e o que se presencia são um
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As administrações seguintes, que entre o período de 1945 a 1947 acusam 

um caráter de interinato (em função das grandes transformações por que passa o país, 

após a guerra ), se remetem a dar continuidade a obra do seu antecessor, merecendo 

destaque a transformação do Serviço Técnico do Plano da Cidade em Departamento de

conjunto de intervenções localizadas que permitem uma livre interpretação da cidade, 
frequentemente conflitantes.

No bojo desta questão pode-se ler, nas entrelinhas, uma clara 

incompatibilidade enquanto as diversas abordagens sobre a questão da tradição e o 

papel da cidade existente na inserção de um elemento novo: já não se tratava mais( 

como acontecia no começo do século ) de um jogo que envolvia desafios técnicos a 

serem enfrentados na remoção de um acidente geográfico, e sim de ter a oportunidade 

de redirecionar a estruturação espacial da cidade em função de uma modernidade 

ainda não atingida, em termos urbanísticos, da mesma forma que já tinha se 

conseguido no campo arquitetural.

Continuidade ou rompimento, ordem ou fragmento são os termos 

fundamentais da polêmica, e nesse sentido, embora ideologicamente situados em 

calçadas opostas, Reidy e Oliveira Reis terão ( por um raro intervalo ), uma 

coincidência em interpretar que a área que resultaria do arrasamento, indicava 

configuracionalmente, uma situação singular que evidenciava ( ao contrário da área do 

Castelo em que Reidy propõe seu "centro metropolitano") uma vocação programática 

ligada à centralidade lógica do encontro das duas direções que estruturavam 

naturalmente a cidade ( Norte-Sul e Leste-Oeste)

Embora o arrasamento do morro se inicie ainda da administração 
Dodsworth, ele se desenvolverá em ritmo muito lento como que querendo ganhar 

tempo para decidir qual o tipo de utilização se daria a área resultante. Este debate 

adquiria maior relevância ainda, em razão da sôfrega experiência do Castelo que , 

embora tendo uma clara proposta de ocupação por Alfred Agache, teria adiada por 
anos a definição do seu perfil final.
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A ação de Reidy neste período transcende, portanto, o nível da intervenção 

localizada, se estendendo a uma proposta global para a cidade que visa oferecer 

resposta para sua evolução futura.

Urbanismo ( DU ) que a partir de 1947 terá Affonso Eduardo Reidy como diretor ( 

gestão do prefeito Ângelo Mendes de Morais/1947-1951 ),

i
-

Entende-se assim, que afinal Reidy é essencialmente sensível ao fato, que o 

ato de arrasamento do morro ( na época já em andamento) representava uma situação 
singular, nova, da qual era necessário extrair toda sua potencialidade como elemento 

regulador do crescimento urbano.

Tal nomeação representa um acontecimento notável, já que por primeira 

vez, um arquiteto ( moderno ), emanado e consagrado nas famosas jornadas de 
trabalho com Le Corbusier na construção do MES, ocupava o posto de comando do 

estabelecimento das diretrizes gerais de atuação sobre o espaço da cidade.

Entretanto, este fato não deve ser considerado como um triunfo definitivo 

da vontade arquitetônica sobre a visão técnica da cidade: nas sucessivas 

administrações seguintes, tanto Reidy como Oliveira Reis irão se revezar no comando 

do Departamento de Urbanismo.

A urbanização da área resultante do desmonte do 

morro de Santo Antônio, constitui problema de grande 

responsabilidade, devido à repercussão que terá na vida desta Capital. 

Trata-se da última oportunidade de introdução de um elemento 

inteiramente novo, no seu centro de gravidade, cujas consequências 

poderão ser de incalculável benefício para a mesma, ou 
irreparavelmente funestas "(...)ss

Por conseguinte, como comentei anteriormente54, a proposta de 

urbanização para a Esplanada de Santo Antônio deve ser entendida no contexto do 

plano geral para a cidade e não como ação pontual, ( como freqúentemente é 

interpretada ).
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Argélia / Le Corbusier/ 1932

Parkway Gloria-Flamengo/J.Oliveira Reis / 1941-43

Aterro do Flamengo/A.E. Reidy/1948-49

OS REFERENCIAIS TIPOLOCICOS DO TRATAMENTO DO 
ATERRO GLORIA- FLAMENGO



contexto da realidade concreta,
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A área do Santo Antônio aparece como uma das situações ( a mais 
marcante ) do longo e belo percurso, que permitiria assim, ter uma notável e variada 

percepção da paisagem natural e construída: antes que a axialidade compositiva do

Tal situação, porém, longe de ser isolada, colocava-se como um 
verdadeiro "coringa" que iria articular uma fraturada ligação entre as zonas bem 
definidas em que se estruturava a cidade do Rio: Norte, Centro e Sul.

Sem dúvida, que a concepção viária norteia claramente a proposta, pelo 

que podemos induzir dos parágrafos acima: na verdade, Reidy não faz mais do que 

retomar aquela discussão que inicia com a Esplanada do Castelo em 1938, embutida 

por outro lado, tanto na proposta de Agache quanto na de Le Corbusier, quando sugere 

sua "mega-estrutura" viário-habitacional como opção para uma cidade que se 

desenvolve entre a montanha e o mar.

Assim mesmo, a questão da "continuidade" ou "fratura" do projeto 
resultante em relação à cidade existente, passa à um segundo plano, pela simples razão 

que ninguém no seu juizo podia interpretar que a escala e configuração da cidade 

colonial poderia servir de modelo de referência para orientar uma nova ação: os 

fatores condicionantes eram absolutamente distintos e a escala dos problemas da 

cidade, também.

Por outro lado, embora sua idéia da pista - elevada ou rés do chão - que se 

extende ao longo do litoral, penetrando na cidade na altura da Glória e passando pela 

área do morro de Santo Antônio, no sentido Norte, não seja necessariamente original, 

ela incorpora as referências tipológicas no 

privilegiando uma leitura visual do conjunto.

Assim, quando Reidy lança sua pista de alta velocidade inserida no meio 

de uma área verde ( que seria a idéia básica do Parque do Aterro do Flamengo, que 

desenvolveria anos mais tarde ), sintetiza numa idéia só tanto a parkway de Oliveira 

Reis no projeto de 10 anos atras, quanto a auto-estrada aérea de Le Corbusier, 

retomando deste o seu sentido de promenade ( no caso veicular), que na área central 

irá permitir uma visão panorâmica da cidade, até a saída desta pela Avenida Brasil.
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Coerente com esta postura, a pista elevada traz no seu rastro fragmentos do 

parque da orla ao penetrar na malha urbana ( e afastar-se do mar), materializada na 
faixa de jardins que se introduzem paralela a ela, até a passagem da Avenida Norte-Sul 

no morro da Conceição.

i

Em linhas gerais, a interpretação em nivel de programa que preside a 

ocupação da área, trabalhando em cima de uma estrutura plurifuncional que encontra 

correspondência, tanto na variedade formal, como na consequente variedade 

configuracional dos elementos integrantes, segregando escalas de uso no nível do 

pedestre, apresenta-se como inédita em trabalhos deste tipo até a época.

Esta idéia que, em grande medida, é suscitada pelo conhecido e caústico 

comentário de Le Corbusier sobre a "muralha" de edifícios que bloqueavam a vista da 

praia de Copacabana, em sua visita em 1936, irá nortear a implantação dos blocos de 

habitação que, por imposição do Prefeito Mendes de Moraes, serão propostos para a 

área do aterro da orla, na reformulação posterior do projeto, e que acabariam 

motivando seu afastamento do Departamento de Urbanismo.

No trajeto ao longo da Esplanada, a disposição dos blocos maiores ( que 
dominam a composição ), evidencia uma preocupação com o bloqueio visual das 

massas, combinando a adoção conjugada de uma colocação transversal ( em relação 

ao eixo da pista ) com generosos afastamentos entre si (em torno de 100 metros ).

eixo monumental clássico ( que com frequência se associa ao sentido do cardus e 

decumanus romano ), a grande espinha circulatória de Reidy sugere uma lateralidade 

perceptiva, que apresenta, sem dúvida, um dos mais belos panoramas do mundo.

Entretanto, a Esplanada de Reidy além de sua eminente "pedestrização", é 

também, um espaço integrador dos conjuntos de centros ( ou sub-centros ) periféricos 

que denotam a clara vocação cultural, cívica e política da área: a Praça Marechal 

Floriano ( Cinelândia ) com o edifício do Senado ( Palácio Monroe ) e a Assembléia, a 

Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, o Museu de Belas Artes, o Largo da Lapa, a 
Praça Tiradentes e o Largo da Carioca, além da proximidade da área mais nevrálgica 

da Av. Rio Branco.



URBANIZAÇÃO DA ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO

Affonso Eduardo Reidy / 1948

i de Santana 
a Guerra em

Vista aérea do Plano Geral do projeto de Reidy, compondo com a área do aterro da orla um unico conjunto 

paisagístico: „

Vista geral 
com o con

Vista avoôde pássaro da área, com o Campo a 
• conjunto da Central do Brasil e Ministério da



URBANIZAÇÃO DA ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO

AFFONSO EDUARDO REIDY/ 1948

com o restaurante e área dos Primeiro plano da grande Praça Cívica, a direita o Centro 
Cultural, a esquerda o edifício da Prefeitura e o Museu

Vista a nivel de pedestre, 
cafés em primeiro plano

Vista aérea do conjunto, mostrando o Museu de Crescimento Ilimitado de Le Corbusier, o edifício 
da Prefeitura, òs blocos comerciais, e o conjunto habitacional em "redent"



URBANIZAÇÃO DA ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO

AFFONSO EDUARDO REI DY / 1949

eixos da Av. Rio ico e Av. Norte-Sul

'■> 'í’

Detalhe do conjunto, com as lâminas de escritórios 
transversais ao eixo da Av. Norte-SulVista do conjunto mostrando em primeiro plano 

o Passeio Público, palacio Monroe (Senado), a 
Cinelândia os Arcos da Lapa (ao fundo)e, à direita, 
o Convento de Santo Antônio.



e) Prefeitura, Biblioteca e Museu

f) Câmara de Vereadores

TOTAL 533.714,60 m2

14.950,00 m2

4. Área ocupada por edifícios existentes 5.048,55 m2

.5. Área coberta projetada 60.353,70 m2

216.512,75 m2

7. População permanente prevista :

8.032 habitantes

23.510 habitantes

31.542 habitantes 31.542 habitantes

8. Densidade de população :

1.060 hab./Ha1.060 hab/Ha

i de Santo Antônio

72,8 %

8,8 pavimentos11. Altura média das edificações :

12. índice de aproveitamento da área (IA.A)
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533 714 60 =
60.353,70

FICHA TÉCNICA QUANTITATIVA DO PRIMEIRO ESTUDO DE 
URBANIZAÇÃO PROPOSTO POR AFFONSO E. REIDY PARA 

A ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO(1948)

1. Área interessada pelo projeto

2. Area de construção projetada :

a) Residéncial:16.734m2x12 pavimente

b) Escolas,Clube, Posto de Saúde

.31.542 habitantes

________ 296.865 m2_______

9. Ocupação do terreno :
9.1. Pela colina do Conven
9.2. Por edifícios existentes
9.3. por construões projeta
TOTAL________________

5,0 %
1,9 %

20,3 %
27,2 %

533 714.60m - 
296.865,00m2

c) Escritórios: 7.920m2x26 pavimentos

d) Lojas, Cinemas, Teatro, Restaurantes, etc.

a) Habitação : 200.808 m2 a 25 m2 por habitante

b) Trabalho : 282.120m2 a 12 m2 por habitante

TOTAL

200.808,00 m2 

5.292,00 m2 

205.920,00 m2 

14,292,20 m2 

99.782,40 m2

7,620,00 m2

3. Área ocupada pela colina do Convento de 
Santo Antônio

6. Área livre : circulação e estacionamento de veículos, 
circulação de pedestres, jardins, piscinas e campos de jogos.____________
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Porém, sem dúvida, tais méritos devem ser atribuídos ao sentido de 

transparência que Reidy utiliza na configuração geral, estratégia projetual que se torna 

essencial para a leitura e graduação de escala do lugar.

integração pela

se

Mais do que isso, o partido do conjunto atinge essa 

vivência na escala do cidadão urbano e de seu deslocamento como transeunte, 

colocando como passagem obrigatória do movimento natural dos pedestres em seu 
trajeto aos pontos ou "ilhas de atração".

Em consonância com tal riqueza e pluralidade da vida cotidiana do usuário 
da área central, o programa integra atividades cívico-políticas, edifícios de escritórios, 

cultura, comércio e ainda habitação, num conjunto que trata de, através deles, 

estabelecer uma sintaxe de adequação ao meio circundante, totalmente oposta à 
tradicional postura de integração pela simples continuidade do traçado.

Em geral, podemos distinguir conceituai mente dois tipos definidos de 

transparência em arquitetura: a literal e a fenomênica. No primeiro caso, devem ser 

incluídos aqueles casos em que tal qualidade é uma condição inerente à própria 

matéria ( um curtain wall pode ser um bom exemplo), no segundo, aqueles em que tal 
caracaterística é um atributo da própria organização57.

Nas considerações sobre o conceito por Gyorgy Kepes , a transparência 
genericamente se define como uma contradição de dimensões especiais quando dois 

ou mais figuras se sobrepõem, e uma delas reclama para si, a parte sobreposta. A 

condição de superação de tal contradição só pode estar associada à suposição da

Adquire caráter de relevância neste sentido, os conceitos de legibilidade e 

permeabilidade visual do espaço urbano, entendidas tanto como a facilidade com que 

as pessoas podem entender as oportunidades oferecidas pelo meio, quanto à clareza 
da escolha das opções de ir e vir56, o que pode ser apreciado na volumetria 

diferenciada adotada para resolver os edifícios e na qualidade espacial da 

concatenaçâo articulada que se origina entre eles.



A espinha circulatória composta pela avenida Norte-Sul, se superpõe à 

área sem interferir na utilização do conjunto, comportando-se como um elemento de 

aproximação visual do centro, dividindo virtualmente em dois setores.

Tal condição, somada à clara compreensão de uma lógica social de 

organização do espaço urbano, fazem da proposta de Reidy um ótimo exercício de 

leitura da arquitetura pelo " negativo " da sua forma ( ou sua "contra-forma "), a que 

entendida como espaço não construído significante e significador, atribui sentido aos 

edifícios.

Porém, sem dúvida, a condição de transparência implica algo mais que 

uma qualidade ótica, devendo ser enquadrada numa ordem espacial mais ampla, 

representada pela percepção simultânea de diferentes situações espaciais: o espaço 

como lugar, não só retrocede como flui numa atividade permanente, no contexto da 

ambiguidade dos limites em que ora vemos a figura como mais próxima ou mais 
afastada.

O conjunto dos elementos deste discurso, somado ao cruzamento de 

caminhos significativos e aliados a co-presença de marcos denotativos da historicidade 

do local ( inseridos na escala do cotidiano ), levam a Reidy entender a centralidade 

potencial do sítio em que ordem e fragmento se justapõem, constituindo o suporte de 

representações espaciais, que constroem o lugar, tendo a arquitetura como principal 

ator.

presença de uma nova qualidade ótica, isto é, a transparência, entendida como a 

capacidade de interpenetração das figuras, sem a recíproca destruição ótica.

O primeiro, correspondente ao Centro Cívico propriamente dito, mais 

próximo da Av. Rio Branco, da Cinelândia e do Largo da Carioca ( o que incorpora 
virtualmente a grande praça ), e o outro, representado pelo setor cultural, de lazer, 

comercial e habitacional, entrelaçados por uma sequência de recintos que, à
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Assim, enquanto a transparência literal associa-se ao mecanismo físico da 

visão e da comunicação direta, a transparência fenomênica ( ou fenomenológica ), 

envolve a comunicação de significados que atinge a esfera do perceptivo.
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Assim estes últimos, que representam episódios que fogem a qualquer 

enquadramento formal com o resto dos elementos, anunciando as quebras de direção 

que articulam os recintos mencionados, intercediam a escala do grande edifício com a 

escala humana e a cidade tradicional.

semelhança dos pátios articuladores de José Luis Sert, estabelecem a transição de 

escalas entre o público, o semi-público e o privado.

Tal é o caso do grande pórtico sobre a Av. Almirante Barroso ( sobre o 

Largo da Carioca ), que estabelece a transição entre a cidade e a Praça Cívica.

Tal variedade de situações é obtida por um inteligente jogo formal que já 
se alinhava tanto na proposta da Esplanada do Castelo quanto na própria proposta do 

MES: elementos verticais de porte que marcam a posse da área, elementos de 

horizontalidade dominante ( em contraponto com os anteriores ) e altura menor que 

estabelecem a regulagem de escala do conjunto com o entorno imediato (relação com 

a cidade existente ) e elementos de menor porte, porém com livre tratamento plástico, 

que quebram a homogeneidade que os intermediários pudessem sugerir.

A continuidade circulatória da Esplanada, que atribui sentido a esta 

sequência espacial, é resolvida mediante uma segregação bem definida, não somente 

entre pedestres e veículos, como entre o tráfego mais intenso e rápido da autopista, e o 
tráfego mais lento de circulação local, que só pode ser resolvido pelo nivelamento do 

arrasamento na cota de 5,00 metros acima do mar, que coincide com boa parte das 

ruas periféricas da área.

Neste grupo, devem ser incluídos os teatros, auditórios, centros comerciais, 

creches, etc. que junto com as galerias abertas dos blocos horizontais (que incorporam 

tanto a tipologia das galerias cobertas de Agache como o pilotis de Le Corbusier ), 

orientam e qualificam os "fragmentos" espaciais do conjunto. Tais blocos, diga-se de 

passagem, enquadram tanto o conjunto quanto os acessos, particularmente quando 

ultrapassam vias públicas ( o eixo Leste-Oeste ), assumindo formalizações destacadas 

que hierarquizam, pela singularidade configuracional, os pontos de transição notáveis.
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assinalar 

dificuldade: 

(1946).

O nào cumprimento desta decisão, que explicitamente era defendido por 
Oliveira Reis na sua crítica a Saboya, acarretaria com o passar dos anos, a anacrónica 

situação hoje existente, que posiciona em forma isolada a área em relação à cidade, a 
despeito de sua situação central.

A citação é muito adequada, porque ao mesmo tempo em que Reidy 

utiliza para a Esplanada de Santo Antônio programática e formalmente o mesmo 
vocabulário de Le Corbusier ( o que sem dúvida orienta as suas escolhas tipológicas e 

programáticas ), o matiz da sintaxe será consideravelmente distinto.

Se pudesse o leitor ter dúvidas enquanto a este aspecto, me permita 

um exemplo que sendo contemporâneo a este, ilustra convenientemente tal 

as duas propostas de Le Corbusier para o Centro Cívico de Saint Dié

A proposta em geral, representa uma abordagem inédita dentro da 

arquitetura moderna ( não só a brasileira ) para quem, a questão da centralidade, 

sempre foi colocada em forma um tanto genérica ( quando não ambígua ), como que 

aguardando a fase concreta das realizações para aprofundar seu estudo. Somente será 

com a ação do grupo rebelde do CIAM ( o TEAM X ) que irá colocar em crise esse 

hiato.

A forma arquitetural transcende assim seus próprios limites físicos, 

projetando-se no meio circundante, auxiliada pelo grau de variedade que 

fragmentação configuracional lhe oferece.

Outrossim, a felicidade do acerto do processo de fenomenização espacial 

que supõe a estrutura ambiental que propõe o conjunto, deve em grande parte, à 

procedência do controle das escalas dos espaços, relacionados à justa medida, obtida 

na relação entre altura e distância da variada volumetria arquitetural e o uso vinculado 

enquadramento da paisagem local: quando não, seus edifícios serão os marcos 

externos ( físicos, históricos e/ou significativos ) da área, que indicarão 

direcionalidade do rumo do usuário.
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Diga-se de passagem, que o projeto coincide também com as primeiras 

experiências de aplicação do Modulor, utilizados preliminarmente na composição das 

fachadas da fábrica de chapéus que lhe é encarregada por um industrial de Saint Dié, 

Jacques Duval.

Como comenta William Curtis59 , a proposta de um centro cívico 

contornado por unidades de habitação isoladas, representava uma verdadeira 

"explosão" programática do projeto do Mundaneum de 1929 em Geneve, concebido 

fundamental mente, como uma espécie de 'acrópole" cultural dominada pelo museu 

em forma de "zigurat" dentro de uma composição claramente geometrizante ( 

retângulo de ouro ), cujos críticos não raramente atribuem reminiscências Beaux- Arts.

Embora o projeto não tenha sido executado, considero muito importante o 

seu estudo no contexto global da produção projetual de Le Corbusier ( ainda que 

deficientemente divulgado pelo próprio ), na medida e que representa o primeiro 

projeto em que tenta ensaiar experiências com a monumentalidade urbana e o tema do 

espaço cívico delimitado, assuntos que, reiteramos, foram negligenciados pela Carta de 

Atenas e os CIAM, ao menos até a década de '50.

Em 1946, Le Corbusier elabora o plano para a reconstrução de Saint Dié, 
cidade destruída em boa parte pelos bombardeios e pela retirada nazista na 2a Guerra 

Mundial, que representa, junto com o projeto para La Rochelle, os primeiros encargos 
ao escritório após a liberação da França.

O plano, que não tendo sido executado em grande parte devido às 

violentas críticas dos diversos partidos políticos, representa a melhor síntese conclusiva 

das reflexões teóricas e experiências práticas desenvolvidas por Le Corbusier até esse 
momento.

Os temas tratados em " Três estabelecimentos Humanos" são acolhidos no 

projeto para Saint Dié, particularmente no que se refere ao Setor Industrial da cidade, 

concebido como uma Usine Verte. Os edifícios residenciais se organizam em forma de 

"unidades de habitação" para 1600 habitantes cada uma, sendo proposto um total de



170L

Esta discussão esteve, não poucas vezes, presente, nos próprios debates 

dentro do CIAM.

Sem dúvida, este procedimento projetual guarda grandes semelhanças com 

o trabalho de Reidy, embora o universo das referências tipológicas deste último, não 

fique restrito, como foi visto ao arcabouço formal corbuseano.

O Centro Cívico de Saint Dié, propõe-se responder ao tema do "coração 

da cidade", visando resolver o problema das relações humanas que devem se verificar 

no espaço urbano. Sob o ponto de vista ideológico, Le Corbusier reprisa aqui as 

propostas do Mundaneum pelo significado associado a uma "redenção moral" que o 

plano pretendia assumir, dadas as circunstâncias em que tinha sido elaborado ( a 

reconstrução física e moral da França, após a Segunda Guerra).

cinco, além de um número considerável de unidades unifamiliares que irão abrigar o 
resto da população.

O elemento principal deste plano é, sem dúvida, o Centro Cívico: uma 

séria restrição que foi esgrimida pela crítica urbanística na época, era o fato de o 

urbanismo moderno ( leia-se o CIAM ) esquecia os valores psicológicos e cívicos da 

cidade, em prol de uma racional distribuição dos seus elementos e usos, procurando 

atomizar a própria cidade, inserida esta, em grandes espaços livres verdes.

Sob os aspectos gerais da composição, assim como das eleições tipológicas 

e expressivas do conjunto, aqui se encontram presentes os diversos modelos já 

elaborados: o museu de crescimento ilimitado ( estudado em 1939 ), a Sala de 

Espetáculos do tipo da Sala para Assembléias do Palácio dos Soviets, e o edifício 

administrativo, dominando a composição, segundo o esquema do Ratenanstalt de 

1933, assim como o próprio edifício sede do MIS no Rio de janeiro (1936) e de Argel.

O elemento funcional inovador deste Centro Cívico, deve ser destacado 

pelo fato que boa parte do espaço que recebe os edifícios é reservada para o uso de 

pedestres, à exceção de outros tipos de tráfego ( particularmente de serviço e 

abastecimento).
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O melhor exemplo disto é encontrado, quando comparada as duas 

alternativas de configuração que apresenta para Saint Dié, na posição, tamanho e 

escala do edifício administrativo e do grande auditório da Assembléia no contexto da 

Praça Cívica.

Não poucos autores, como Giedion, por exemplo, reforçam a atribuição do 
significado moral antes citado, quando vinculado o espaço funcional do Centro de 

Saint Dié à estrutura espacial das ágoras gregas, destacando o grau de inovação deste 

projeto, ao reconhecer os valores dinâmicos que proporciona a contínua variação dos 

"acontecimentos espaciais" que é possível vivenciar no deslocamento ao longo dele.

Porém, fica evidente, no exame comparativo entre as maquetes e visadas 

de ambos conjuntos, as diferenças entre a regulagem das escalas dos espaços 

propostos, que curiosamente apresentam uma relativa insegurança, por parte de Le 

Corbusier, quanto ao papel que cada elemento formal terá na qualificação do lugar: 

nota-seu esforço, porém fica longe da justa medida que Reidy irá conseguir.

Embora alguns autores60 destaquem, a partir da maquete do primeiro 

estudo, que mostra com maior detalhe o conjunto do Centro Cívico e a distribuição 

dos edifícios, a tentativa de compor uma .."continua transmissão espacial-volumétrica ( 

recíproca ) entre um edifício e outro, assim como um contraponto espacial e linguístico 

que assume a articulação da malha viáría, determinada pela distinção de diferentes 

tipos de tráfego automotor, em função das velocidades"....é um fato que as distâncias 

que ele maneja em relação ao conjunto, nos mostram um arquiteto que não consegue 

expressar em termos claros, numa nova linguagem, o imaginário urbano de uma típica 

cidade rural.

É uma constante em Le Corbusier, a dificuldade de controle da escala 

humana do espaço externo, o que de alguma maneira, decorre do esquematismo das 

suas propostas, de méritos conceituais inegáveis, quando discutidas no plano das 

idéias, mas acentuadamente desagregadas, quando colocadas na posição de 

construtoras do lugar.



172

O edifício de esquema envolvente ( o Museu do Crescimento Ilimitado ) 

sobre quatro lados, acolhe o museu e deriva sua forma da hipótese de futuras 
ampliações sucessivas.

As fotografias gerais da maquete do plano geral e as vistas gerais da nossa 

maquete eletrónica, esclarecem com maior detalhe a concepção urbanística que 

vincula as unidades de habitação entre si com o Centro Cívico ( reforçado pela 

colocação em planta de uma permanente referencia a distancia necessária - em termos 

de tempo - a percorrer a pé para atingir os diferentes setores do conjunto ), enquanto 

do outro lado do Rio Merthe, aparece o esquema da Usine Verte, que mencionamos 
anteriormente.

Note-se que a oportunidade de reconstrução de uma cidade ( isto é, a 

"tabua rasa") permite a Le Corbusier pensar que é possível "construir" uma nova 

cultura, o que em si supõe uma arrogância totalitária que só lhe poderia trazer 

inimizades: a discussão da centralidade nesse contexto ( que supõe uma aprovação 

tácita dos seus cidadãos ) mostrava-se como uma questão estrategicamente 

inconveniente.

Voltando à análise do Centro Cívico, a partir da maquete mais detalhada, 

aparecem em destaque as diversidades formais e volumétricas dos edifícios e sua 

articulação planimétrica, a relação entre edificação e espaços verdes e a disposição da 

rede viária - tangenciando o Centro Cívico - aspectos estes, que alguns autores 

atribuem um nível exemplificativo de como Le Corbusier pensava que a arquitetura 

poderia vir a contribuir a ..."definir e precisar os valores de integração psicológica e 
social que a cidade moderna pode oferecerão homem"... 61

No entanto, afirmo com convicção, que independente deste discurso 

panfletário que pelo visto não convenceu ninguém em Saint Dié, poucas serão as vezes 

que Le Corbusier retomará tal temática, ao menos neste nível de detalhe: a 

centralidade, como discussão, fica na sua obra ou como sobre-entedida ( na melhor 

das hipóteses ) ou embutida na mega-proposta global, num compasso de espera para 

um ulterior desenvolvimento.



CENTRO CÍVICO DE SAINT-DIÉ

Le Corbusier, primeiro estudo /1946

2. Detalhe do Centro cívico

50 da maquete do primeiro estudo. Note-se no detalhe do tamanho e 
dministrativa, em relação a segunda alternativa, e a posição do auditóri

1. Vista de topo 
grande torre adr

3. Vista geral com as instalações industriais 
em primeiro plano



etapa)

1 CENTRO ADMINISTRATIVO
2 TURISMO E ARTESANATO
3 CAFES
4 ASSEMBLEIA
5 MUSEU
6 HOTEL
7 LOJA DE DEPARTAMENTOS
8 UNIDADES HABITACIONAIS (primeira
9 FABRICAS
LO PISCINAS
II UNIDADES HABITACIONAIS (segunda etapa)

L£ CORBUHER / 1947 



Centro Cívico de Saint Dié

Le Corbusier / 1946 (proposta 1)



Centro Cívico de Saint Dié

Le Corbusier / 1946 ( proposta 2 )

i ...B



Como afirma Françoise Choay 62:

(...)" As falanges de Fourier provocam o riso, mas quando Le Corbusier 

propõe a substituição de Saint-Dié, destruída, por oito unidades de 

habitação e um Centro cívico, os habitantes sentiram-se ameaçados pelo 

absurdo" (...)

Serão consequência do plano de Saint Dié, os planos para Saint Caudens e 

La Rochelle, e sistematicamente os problemas antes apontados, voltarão a aparecer até, 

inclusive, na sua proposta do Centro Cívico de Chandigard. Porém raramente irá 

Le Corbusier se expôr tão francamente como em Saint Dié : o que aparece aqui é uma 

absurda incapacidade de entender a centralidade como denotativa de uma cultura ( no 

caso semi-rural ) e as escalas de aproximação correspondentes ao imaginário coletivo 

das mesmas, que o fazem interpretar o espaço de uma 5a Avenida ou de uma cidade 

do interior da França, como vivenciadas pelo mesmo usuário.

(...)" Le Corbusier estava tentado pela idéia de um poderoso dirigente como 

meio de concretização da verdadeira reforma, porém lhe preocupava que 

se tratasse de um sistema que pudesse destruir a liberdade individual. Ao 

mesmo tempo, não podia aceitar o comunismo talvez porque sentia que 

poderia interferir na sua postura elitista como artista-filosofo e porque 

poderia impedir que florescessem seus queridos ideais urbanos. Se queria
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Assim mesmo, a menção deste projeto só tem sentido pelos aspectos 

configuracionais que encerra, os que guardam alguma semelhança, com a proposta de 

Reidy e nos permite enfrentar indiretamente e sem constrangimentos, as comparações 

superficiais que entre os dois se fazem com frequência.

Tudo isto nos conduz a uma clara constatação : seja por motivos nobres ou 

não, nota-se em Le Corbusier, uma evidente visão totalitária do Poder acaba sendo 

transferida a sua concepção de espaço público, embora originada mais na 

potencialidade que, seu transito por ele, pode lhe oferecer em termos de viabilização 

de suas idéias, do que por uma assumida posição política.

A este respeito William Curtis fornece detalhes ilustrativos de grande 

interesse :



A SECUNDA PROPOSTA DE REIDY: O PA. 5028

(1949)
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Certo de ter atingido um excelente grau de resolução de um problema que 

há muitos anos vinha centralizando a discussão urbanística sobre a cidade, Reidy 

encaminha o trabalho ( através de um exemplar da Revista da PDF ) em 7 de junho de 

1948 a Le Corbusier, para obter sua opinião e, de certa forma, o seu crivo.

O projeto de Reidy para a urbanização da Esplanada de Santo Antônio 

comentado nos paragráfos anteriores, teve na sua época uma grande divulgação 

nacional e internacional, ( particularmente veiculado por revistas ), embora nunca 

tivesse saído do papel, pelo menos com os traços originais.

construir a Ville Radieuse necessitava ter acesso ao Poder ou, daos seus 

fracassos com o sistema estabelecido, a um poder potencial..... Suas

doutrinas eram uma eclética mistura de elitismo e igualitarismo, 

tecnocracia e organicismo, conservadorismo e pensamento 

progressista"!...)63

Porém, o índice de ocupação que a proposta indicava, batia frontalmente 

com a problemática financeira da Prefeitura, que via na ocupação mais intensiva e 

extensiva ( como a do projeto Saboya ) a viabilização da execução da obra. Para este 

projeto, transformar-se num "Projeto de Alinhamento", isto é, um projeto que tivesse a

Junto com a descrição sumária do programa do conjunto, Reidy 

homenageia Le Corbusier, se oferecendo a interceder diante da Prefeitura para que o 

Museu da Cidade ( projeto do Museu de Crescimento Ilimitado ) fosse executado. 

Pretendia assim, compesá-lo pelas mágoas que até então guardava pelo affaire do 

projeto do MES64.



Plano Geral da Segunda Proposta da Comissão do Plano da Cidade/1949

d



URBANIZAÇÃO DA ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO

AFFONSO EDUARDO REIDY/1948

tiro plano a Cinelândia com o
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O eixo da Av. Norte-Sul em toda sua extemsão ao longo 
da cidade existente, desde o morro de Santa Teresa

Vista geral do projeto da Esplanada de Santo Antônio, a partie da área da Central do Brasil e Campo de Santana, 

(em primeiro plano)

Vista geral. Em primeiro plano a Cinelândia com o 
Teatro Municipal, a Biblioteca nacional, Museu de 

Belas Artes



URBANIZAÇÃO DA ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO

AFFONSO EDUARDO REIDY/1949

Vista aérea do conjunto

Vista da proposta alternativa de Reidy constante no PA 5028 e 5029, onde é eliminado o Centro Cívico, e o Museu 
de Le Corbusier, com a inclusão dos edfíficios residenciais sobre a faixa do aterro (1949)

> bairro de Botafogo. Em 
; Cobras e logo a área do

Vista aérea no sentido do 1 
primeiro plano a Ilha das < 
Aeroporto Santos Dumont



Em 24 de setembro de 1949, sobre o título de "Revolução urbanística no 

Rio " em matéria de primeira página do jornal O Globo, Reidy declarava :

aprovação oficial do Prefeito, Reidy teria que abrir mão de uma parcela importante do 

conteúdo programático incluído no estudo de 1948.

...."Não constituirão as edificações previstas nessa área, como 

infelizmente tem sido hábito entre nós, uma cortina de cimento armado 

entre a terra e o mar, prejudicando a ventilação dos bairros litorâneos. 

Serão construídos apenas seis blocos dispostos de modo a ser mantida a 

vista para o mar descortinada dos edifícios existentes, ficando o resto da 

área livre para jardins "....

A proposta de Reidy para atender as exigências do Prefeito, não iriam 

precisamente agradá-lo: ao invés de inspirar-se no plano da parkway de Oliveira Reis, 

ele lança seis grandes blocos de edifícios de 70m x 18m e vinte pavimentos de altura 

distanciados de 120 metros entre si, num total de 1200 apartamentos, localizados 

transversalmente as pistas do aterro ( para não bloquear a vista da paisagem ), que se 

deslocam da posição central que tinham na proposta anterior, para a margem da orla.

Obrigado a abrir mão do Centro Cívico e, conseqúentemente, do museu de 

Le Corbusier, Reidy deixa transparecer que numa escala de prioridades, a continuidade 

da avenida Norte-Sul tinha uma importância estratégica essencial, enquanto a 

execução da praça pública, poderia ser mais tarde, negociada politicamente.

...."Também não prejudicará o aterro dessa faixa a configuração do 

litoral e possibilitará a construção de uma nova avenida à beira-mar 

com grande capacidade de tráfego. Essa avenida, de tráfego contínuo e
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É assim, com certo pesar, que Reidy encaminha nova correspondência a 

Le Corbusier em 6 de abril de 1949, contendo fotos das plantas que seriam aprovadas 

pelo Prefeito Mendes de Morais, quem teria solicitado a Reidy estudar um 

aproveitamento maior da área do aterro da Glória-Flamengo em termos de utilização e 

parcelamento, retomando a idéia de ocupação extensiva que Oliveira Reis tinha 

idealizado para o projeto da parkway em 1940.
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Ftipología edifícios f) TfõvDIMENSÔES/PAVIMENTOS

475.200 m2TIPO A (escritórios)

39.600 m2TIPO B (escritórios)

75.262 m2

183.696 m2

91.800 m2

151.200 m2TIPO F (Flamengo)

(*) vide denominação utilizada nos blocos do PA - 5028.

TOTAL
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Estabelece a Avenida Sul, como eixo principal do plano de urbanização, 
inclusive o elevado ao centro da avenida, projetada com a largura de 120m. Modifica 

vários projetos aprovados para a área e adjacências do Morro de Santo Antônio, 

estabelecendo os gabaritos das novas edificações propostas para a área, com prédios 

de 31 pavimentos e outros menores com 13 pavimentos.

FICHA TÉCNICA QUANTITATIVA DO 2o ESTUDO DE URBANIZAÇÃO PROPOSTO   (1949)

TIPO C (loja + s/loja)

TIPO D (apartamentos)

TIPO E ( Senador Dantas )

8 unid. X 90m X 22m X 30 pavim.

1 unid. x 150m x 22m x 12 pavim.

37.631 m2 x 2 pavimentos

15.308 m2 x 12 pavimentos

5.100 m2x 18 pavimentos

6 unid. x 70m xl 8m x20 pavimentos

(DADOS EXTRAÍDOS DE CROQUIS DO PRÓPRIO REIDY, CONSTANTE DO ACERVO DO 
NÚCLEO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO (NPD) DA FAU - UFRJ)

1.016.758 m2 I

sem cruzamento ("free way"), dará acesso rápido através dos túneis do 

Pasmado e do Leme aos bairros litorâneos mais afastados. As atuais 

pistas existentes no Flamengo e em Botafogo permanecerão destinadas 
ao tráfego local desses bairros".....

A diferença do projeto anterior ( 1948 ), que nunca chegou a ser 
desenvolvido, embora tivesse sido amplamente divulgado65,este projeto chegou a 

constituir um Projeto de Alinhamento (P.A.), com a aprovação do prefeito. Substitui o 

P.A. - 3612 de urbanização da mesma área de autoria do engenheiro Octacílio Saboya 

Ribeiro, aprovado na administração do prefeito Henrique Dodsworth.



URBANIZAÇÃO DA ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO
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Posteriormente, o prefeito Mendes de Moraes iria excluir da aprovação do 

projeto, a parte elevada da Avenida Norte-Sul que passava pela área em 10/03/1950, 
alegando motivos financeiros e estéticos66

Na área situada sobre a rua do Lavradio, o projeto não sofre grandes 

alterações, continuando a ser ocupada pela construção em “redent" de apartamentos 

residenciais para funcionários da Prefeitura, desenvolvendo-se segundo uma linha 

quebrada com 12 pavimentos e oitocentos metros de extensão, passando sobre o eixo 

Leste-Oeste ( atual Av. República do Chile).

O projeto teve na ocasião, grande divulgação na imprensa, pelo grau de 

abrangência que tinha a proposta de Reidy, como pode ser observado nos desenhos 

anexos e na matéria de reportagem do Jornal O Globo, onde consta a única 

reprodução conservada da grande maquete feita na ocasião para este projeto ( bem 

maior que a feita para o projeto do ano anterior), nos fornecendo dados valiosos para 

melhor compreensão do projeto.

A área resultante do desmonte somava em torno de 300.000m2, onde 

seriam construídos ao longo da Avenida Norte-Sul, oito grandes blocos de edifícios 

destinados a escritórios com 30 pavimentos cada um e espaçados ( como nos edifícios 

do aterro ) por cerca de 100 metros, sendo completada a parte comercial da Esplanada 

com construções de pequena altura ( de 2 a 3 pavimentos ) destinados a lojas e 

diversões, ligadas aos blocos de escritórios.

"Essa unidade residêncial, que abrigará uma população de cerca 
de oito mil pessoas, disporá das instalações necessárias aos 
serviços complementares da habitação, que devem ficar ao seu 
alcance imediato, tais como o comércio local de abastecimento, 
assistência médica e educacional, recreação, etc."

A circulação de veículos será completamente independente da de 

pedestres, e os automóveis estacionarão em praças dispostas nas proximidades dos 

edifícios a que vão a servir, e em duas grandes garagens subterrâneas que serão 
construídas sob a praça de pedestres, em ambos os lados da Avenida Norte-Sul.
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Passando, sem dúvida, por uma de suas melhores fases, será na sua 

passagem por tal Departamento que desenvolverá os conjuntos de Pedregulhos e 

Marquês de São Vicente, o primeiro dos quais, evidenciando a sedimentação de muitas 

idéias trabalhadas na Esplanada de Santo Antônio.

De fato, comparada com a proposta de Saboya em 1941, que apresentava 
uma área total de projeção construída em torno de 100.000 m2 ( pouco mais de 30 % 

do total da área resultante do arrasamento ) a proposta de Reidy fazia cair este valor à 

20% ( óO.OOOm2 ), embora com gabaritos mais altos, ficando aquém das espectativas 

da Prefeitura em termos de "rentabilidade".

O segundo estudo de Reidy para a Esplanada de Santo Antônio acabou 

revertendo, pelos motivos antes assinalados, numa situação de atrito com o Prefeito 

Mendes de Morais, que culmina com o seu afastamento ( por vontade própria ) da 

chefia do Departamento de Urbanismo, a partir de quando, irá trabalhar, por convite 

da Dra. Carmem Portinho, no Departamento de Habitação, onde iria desenvolver uma 

série de projetos de notável energia.

"A edificação em altura permitiu que fossem obtidas grandes 
áreas livres, que serão ajardinadas e arborizadas sem prejuízo de 
uma razoável densidade demográfica. Serão dessa forma 
asseguradas no Centro da Cidade, excelentes condições de 
arejamento".

Esta situação, um tanto minimizada por Reidy, irá ser o estopim das 
divergências com o Prefeito, que vê, antes que mais nada, quais as possibilidades 

concretas de viabilização da obra e, nesse sentido, esta proposta não acrescentava 
dados novos em relação ao estudo anterior.
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Paradoxalmente, tais como são os desdobramentos do destino das pessoas 

que fazem de certas metas, que são objetivo de uma vida, acabem sendo creditadas a 

outras, o Parque do Aterro do Flamengo terá, com frequência, atribuída sua autoria a 

Roberto Burle Marx ( contrariamente à vontade deste)

Este projeto, porém, será a grande mágoa de Reidy, já que ele sintetizava 

escala de abrangência em que a arquitetura encontraria sua realização e sentido.

Somente mais de dez anos depois, veria Reidy a realização parcial de seu 

projeto, quando no governo Carlos Lacerda vê executado o projeto do Parque do 

Aterro do Flamengo, que já alojava o edifício do Museu de Arte Moderna. Desprovido 

das inconvenientes torres de habitação que causaram o mal estar quando sua 

passagem pelo Departamento de Urbanismo, Reidy forma uma equipe interdisciplinar, 

que tinha na pessoa de Roberto Burle Marx, a figura de maior destaque na área 

específica do paisagismo, denominada Grupo de Trabalho do Aterro do Flamengo.

Os projetos que foram propostos para a Esplanada de Santo Antônio, na 

sequência do estudo de Reidy, podem ser enquadrados em dois grupos bem definidos, 

reconhecendo a existência de uma crescente ambiguidade morfológica das mesmas na 

medida em que avançam no tempo.

E, de fato, após esta erudita discussão sobre a centralidade, jamais será 

retomada, pelo menos nesse nível: embora superados os tempos heróicos em que a 

questão do arrasamento de um morro era o desafio a ser enfrentado, agora passava a 

ser eminentemente viário e fundiário, coma condição de superar o impasse da 
indefinição do que fazer com a área.

Dois antigos colaboradores de Reidy, que assinam com este a autoria do 

projeto de 1949, irão com frequência estar envolvidos nas propostas seguintes, que, em 
última análise evidenciam a insegurança, enquanto à conceituação do problema e da 

área: os arquiteto Hermínio de Andrade e Silva e Edwaldo Vasconcellos

O plano geral proposto pela Comissão do Plano da Cidade, através do 

Departamento de Urbanismo durante a chefia de Reidy (reformulação mais detalhada 

do plano da administração Dodsworth ) estabelecerá as diretrizes gerais da expansão
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Porém, um outro problema ( sempre relacionado à questão financeira ) irá 

centralizar as discussões, em linhas gerais, vinculado tanto a procedência de execução 

de tal via em forma de elevado, para resolver o cruzamento com o prolongamento da 

Av. Almirante Barroso ( Av. Chile ), ou a interrupção do desmonte numa determinada 

cota que permitisse "naturalmente" criar um platô, sem precisar elevar a pista, tal como 

em 1945 tinha sugerido Oliveira Reis no seu artigo sobre o Morro de Santo Antônio.

da cidade por muitos anos, e no seu bojo, a idéia da Avenida Norte-Sul ainda irá 
vigorar por um bom tempo.

i

Já em termos de ocupação, as pressões naturais do administrador ( o 

Prefeito ) acabam descartando tanto a visão cívica deste espaço, como a sua vocação 

de centralidade: embora Reidy sempre tivesse visto este aspecto vinculado à esfera 

municipal ( poder que naturalmente se situa mais próximo ao dia-a-dia do cidadão ), 

não há dúvida que a posterior transferência da capital para Brasília esvazia 

consideravemente tal debate.

Tanto os programas quanto as volumetrias que os conjuntos dos projetos 

dos P.A.'s 5408 ( 1950 ) e 7214 ( 1958 , tendo como responsável o eng. José de 

Oliveira Reis) se caracterizam por seccionar a área em quatro setores principais, ( a 

partir do traçado dos dois eixos ), que admitem outras subdivisões em função dos 

arruamentos internos propostos. No primeiro caso a Av. Norte-Sul ainda se mantém 

com o mesmo traçado, porém se situa no nível do chão e se inicia (como por mágica) 

numa ilha viária no Largo da Lapa. O cruzamento é resolvido pela passagem 

subterrânea da Av. Chile, e em nenhum momento aparece alguma referência ao 

projeto do aterro da orla, simplesmente porque somente 12 anos depois é que se 

tomaria uma decisão do que fazer com ele (governo Lacerda).

As alegações utilizadas para a revogação do P.A. 5029, que compreendia o 

trecho da mencionada autopista no trecho entre a Esplanada e o Morro da Conceição, 

era tanto referidas ao alto custo das desapropriações quanto o impacto sobre bens 

tombados, tais como a Escola de Engenharia do Largo de São Francisco, que somente 

tinha sua fachada relacionada em tal categoria.
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Sem dúvida, o P.A. 7214 irá encerrar um ciclo de discussões iniciado no 

século passado: é o último projeto em que o P.A. reconhece a autoria do arquiteto, que 

em diante será atribuída à chefia administrativa correspondente.

Qualquer outra consideração reflexiva, neste contexto, será simples, 

inócuo ( e romântico ) diletantismo : o destaque da questão estará mais concentrado na 

" tecnificação " do problema, com ênfase nos aspectos de tráfego, taxas de ocupação, 

categorias de usos e alturas permitidos, do que o estudo das consequências na micro- 

escala da volumetria que de tal raciocínio irá originar.

O andamento inexorável do tempo e dos movimentos naturais de 

crescimento e expansão da cidade sujeitas às pressões de diferentes setores da 

sociedade, acabam, nos anos seguintes impingindo na área, a sede da Catedral 

Metropolitana ( P.A. 8049 - 1963 ) que junto com o deslocamento para a área da 

Estação de bondes de Santa Teresa, e o parcelamento convencional das áreas 

remanescentes ( na qual a Petrobrás e o BNDES instalarão sua sede ), irá a revelia de 

qualquer planejamento mais consequente, moldar a área totalmente defigurada e 

dissociada do resto do centro.

Inicia-se o processo de "intervenção legislativa", ou seja, o urbanismo 

virtual que legisla, antes que projeta, que escreve antes que desenha: inicia-se a 

"partilha"da cidade, onde sua morfologia será ( com frequência ) decidida nos 

gabinetes, em função do preço da terra e áreas totais edificáveis.

As edificações ainda acompanhavam a localização dos prédios de Reidy 

para a segunda alternativa, estudo este, que já perdia muito em termos de qualidade, se 

comparado com o de 1948. No P.A. 7214 , cujo projeto é coordenado por Oliveira 

Reis. Retoma a idéia do viaduto, sugerindo sua continuidade em relação ao aterro, 

resolvendo com um complicado sistema de rampas e passagens a nível, o 

entroncamento dos dois eixos. Porém, as edificações parecem cada vez se 

aproximarem da idéia de um grande edifício que enfatiza a homogeneidade do 

conjunto.



Assim, na década de '70, pese a nobreza de objetivos, o arquiteto começa 

gradativamente perder contato com a escala do cotidiano, resumido aos valores da 

estatística, e o urbanismo adquire uma conotação pejorativa enquanto interpretação 

limitada ou pontual do urbano.

É, portanto, o dominio da proposta genérica que alicerçada numa aparente 

formulação científica do problema urbano, disloca o arquiteto das suas pranchetas, 

afundando-o nas tabelas, estatísticas e os planos de massa como * projeto último ".

O concurso do BNDES, já na década de 70, inicialmente pensado para ser 

implantado em Brasília, completa uma trilogia edificada que o imaginário popular
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Não deixa de ser um paradoxo que após 1960, a área resultante do 

arrasamento do morro de Santo Antônio, ( que ainda na década de 70 era chamada 

eufemisticamente de "esplanada" ), continuava tendo sua utilização indefinida, 

secionada em quatro " gomos " estanques, definidos pelos traços das Avenidas 

República do Chile (antiga Leste-Oeste) e República do Paraguai ( Norte-Sul).

Assim, uma das localizações do centro do Rio de Janeiro que maior 

número de especulações projetuais oficiais teve, assistia de " costas “ o 

desenvolvimento do resto da cidade. A já mencionada implantação intempestiva da 

Catedral Metropolitana, situada numa infeliz posição central do " gomo " ( um dos 

maiores ) mais próximo à área do Largo da Lapa, sepultou de vez qualquer 

possibilidade de um estudo mais integrador com um dos sub-centros.

Soma-se ainda, a decisão de fixar o nível da "esplanada" em 5,00 metros 
acima do nível da periferia e, no final da década, a implantação do edifício-sede da 

Petrobrás, que inicialmente tencionava instalar-se no cruzamento da Av. Presidente 

Vargas e a moribunda Avenida Norte-Sul e do Banco Nacional de Habitação (BNH).

É o " império do planejamento", uma grosseira interpretação da idéia que o 

próprio Reidy propunha ( o planejamento urbano ), antes como uma forma de 

antecipação dos naturais movimentos de crescimento da cidade, como forma de 

otimização do resultado, do que uma forma de fugir as responsabilidades de se expôr 

mediante a formulação de propostas concretas.
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O PA 9091 (1972 ), que por incrível que pareça vigora até hoje, 

sacramenta o novo loteamento da área, parcelada grosseiramente ao longo das vias 

existentes, reservando sobre as grandes avenidas os lotes maiores, inicialmente com 

gabaritos irrestritos.

Como consequência do típico autoritarismo do regime de '64, a Petrobrás 

alegando necessidade de área para estacionamento e oferecendo, em troca, o 

tratamento paisagístico da área e a construção (e doação) da nova estação dos bondes 

de Santa Tereza, " congela " a utilização de um outro " gomo".

batiza ironicamente de " Triângulo das Bermudas ", isto é, ..." onde o dinheiro do 

contribuinte sumia.. "

Já em meados da década de 70, assistimos à grotesca situação de duas 

vias de grandes dimensões, que se cruzavam no centro da área, morrendo ora numa 

parede da Rua da Carioca ( Av. República do Paraguai, aguardando condições 

financeiras para as desapropriações ), ora numa rua com 6,00 de largura ( Av Chile / 

av. Henrique Valadares).

Feito com a clara intenção de sensibilizar as grandes empresas estatais na 

"época de ouro " da Revolução de '64, o desenho original do plano geral não tem hoje 

em dia mais espaço para escrever mais portarias, decretos e determinações (exceções 

) que lhe foram acrescentadas ao longo de todos estes anos, para legalizar as 

negociações fundiárias dos lobbies nos gabinetes.

O convento e igreja de Santo Antônio resistiram braviamente a todos os 

embates e, embora " encurralados " numa área bem menor a que tiveram 

originalmente, mantém em linhas gerais, suas feições originais.
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URBANIZAÇÃO DA ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO

(projeto constante no PA 7214/1956)
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( projeto constante no PA 8382 )

SW

l.

=

r::±



-5

<r

3 __________ 3~ihj pá vorigndaa /

PQ
CE

i

Ld

ã

1
I

i 

hi

i-

?

i J
i



URBANIZAÇÃO DA ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO

(projeto sugerido pelo PA 9091 / 1972 )

vfTFt

... , J.

:= - 1 ». '
■■ ..-Z I ’



■

<r
<
<
Ld o

4<r

11
mcz 



NOTAS

184

L

41 SABOYA, J.O. Urbanização da Esplanada de Santo Antônio e suas adjacências Revista da prefeitura do 

Distrito Federal (PDF), 2“ parte, janeiro/1945, p. 11

, DEL BRENNA, C. R., "Grandjean de Montigny: desenhos", Rio de Janeiro, mimeo, 1976 
SISSON, R„ op. cit. sobre a central idade histórica do Rio de Janeiro, 1988
OLIVEIRA REIS, op. cit. ,V.3, p.80

4 CE NÍQUEL, op. cit., 1990
5 OLIVEIRA REIS, op. cit.,
6 VIEIRA FAZENDA, Revista do Instituto Histórico Geográfico, 1924, p.295

OLIVEIRA REIS, op. cit., 1977; ABREU,M„ op. cit 1987
PEREIRA.M.S., 1995; AGACHE,A., 1930

’ LAMAS,J.M.R.G., Morfologia urbana e Desenho da cidade, 1992, p. 275 
SABOYA,J.O., op. cit., 1945 /PDF, jan 31, 1945 p. 6-14

’ SISSON, R„ op. cit., 1986
12 SEGRE, Prourb/UFRJ, 1996
13 SISSON,R., op. cit.
” SEGRE,R., op. cit., 1996

Esplanada, do Dicionário Aurélio ......
'^PEREIRA,M.S.. op. cit., 1995/p.19
” AGACHE, A., Plano de Remodelação do Rio de Janeiro, referencia aos cruzamentos dos eixos viários no 
Santo Antonio;

PEREIRA, 1995, pag. 21

19 Building : tipología de quadra, aliada a uma forma edificada, proposta por A. Agache.

20 AGACHE, A,op. cit., descrição do Bairro de Santo Antonio
2' AGACHE, A., op. cit., idem

PEREIRA, M. S„ op. cit.. p.18
HARRIS, Elizabeth, sobre os contatos primeiros de Le Corbusier e Planaltina

24 CHOAY, F., op. cit., sobre a questão da explosão do espaço urbano modernista
ARCAN. C.C., op. cit., conceito de tipología

26 BANHAM, R., Megaestructuras, 1978, sobre o conceito de megaestrutura
27 CURTIS, W.J.R., Le Corbusier, Ideas y Formas, 1986, sobre as viagens aéreas de Le Corbusier, p. 120
2̂  PARKWA YS : movimento destacado de abordagem paisagística na década de 20

Detahes sobre o projeto de O. Reis para o aterro
Le Corbusier em Argélia e a proposta para o Rio em 1936

" LAMAS, 1992 p.276.
CURTIS, sobre as referncias das ROADTOWNS

33 Referido aos dois momentos do proceso tipologico (Argan, op. cit)
34 OLIVEIRA REIS, op. cit., p. 91,

OLIVEIRA REIS, op. cit. p.1O1,
36 OLIVEIRA REIS, op. cit.p. 102
37 PIERCE, Ch. S., op. cit., sobre o conceito de dúvida e creença
8 KAMITA, J. M., Experiência moderna e ética construtiva: a arquitetura de A.E. Reidy,Dissertação 

Mestrado PUC-RJ, 1994 .  „
39 Prefeitura do Distrito Federal/Secretarfa do Prefeito/Publicação do Departamento de Geografia 
Estatística. Rio de Janeiro, julho/1945, p.164-165

40 SABOYA, J.O. Urbanização da Esplanada de Santo Antônio e suas adjacências Revista da prefeitura do 

Distrito Federal (PDF), Z parte, janeiro/1945, p. 12



i

185

>. Urbanização da Esplanada de Santo Antônio e suas adjacências Revista da prefeitura do 
(PDF), capitulo II, abril/44, p.54

43 SABOYA, J.O. 
Distrito Federal (I

“ Este projeto foi aprovado em 08/02/49 pelo prefeito Mendes de Moraes, e “desaprovado“pelo (mesmo 
prefeito ) em 27/03/50, em cujo desenho consta o seguinte despacho:
“Não aprovei o elevado constante do presente projeto porquanto, além de desfigurar a odade com suas 
zonas mais importantes e mais belas, é altamente dispendioso. Refaça-se o projeto sem o elevado. Em 
27/3/50. (ass) Angelo Mendes de Moraes".

Posteriormente o projeto foi integralmente revogado pelo Decreto 40 de 27/03/63 na admmistraçaodo 
Governador Carlos Lacerda. Desenho original em nankim sobre tela de 65cm x 135cm na escala 1:1000.

49 REIDY, A.E., Urbanização da Esplanada do Castelo. Revista da Prefeitura do Distrito Federal (PDF), 
setembro/1938, p. 604

" REIDY, A.E., PDF, setembro/1938, p. 606
REIDY, A.E., PDF, setembro/1938, p. 607

1. Separação do trafego rápido de penetração do local (autoestradas elevadas a 5 metros acima do 
nível do solo;
2. Redução do número de ruas, e consequente diminuição do número de cruzamentos;
3. Criação de passagens com mudança de nível nos cruzamentos de trafego intenso;
4. Ausência da “rua corredor"e das áreas internas;

de espaços livres arborizados, ligados entre sí e formando uma rede contínua;
de praças de estacionamento e garagens subterrâneas;
"30 do Património Histórico e Artístico;
«c núcleo urbano estudado de forma a proporcionar o bem estar coletivo;

* de novo traçado na parte existente da cidade (de escala insuficiente e escala

5. Criação i
6. Criação de p
7. Preservação i
8. Criação de ni
9. Penetração
desordenada)
10. Observância das restrições impostas as alturas impostas pelo Gabarito do Aeroporto

52 SLIZARD A. e REIS J.O., O Morro de Santo Antônio, in Urbanismo no Rio de Janeiro, Ed. O Construtor 
s a., Rio de Janeiro, 1950, p. 121-124
” SLIZARD e REIS, op. cit., p. 124
* CENIQUEL,M. Dissertação de mestrado FAUUSP, 1990
55 REIDY, A.E., Estudo de urbanização da área resultante do desmonte do morro de Santo Antônio, Revista
PDF, julho-setembro 1948, p. 86-97
6 BENTLEY. A. et a!., Responsive Enviroments,1985, p.32;

ROWE e SLUTZKYJ963
PELLI,C„ Transparência física e perceptiva, jan/1977;
CURTIS, IV J. R., Le Corbusier, ideas y formas, p.163;

" PARDO,F., Le Corbusier, 1963;
' PARDO,F.op. cit. p.21;

CHOAY, F.,op. cit., p. 50
* CURTIS, W.J.R., Le Corbusier, Ideas y Formas, p. 120

Ver cópia da carta no anexo
Revista da Prefeitura do Distrito Federal;

42 SABOYA, J. O., op. cit., p. 14

43 PEREIRA, 1995
44 LAMAS, 1993 p. 234
45 BRUAND, Y„
46 KAMITAJ.M., op. cit., 1993

OLIVEIRA REIS,, op. cit.,, vol 3, p. 110



5

Conclusões

■

r

I



5

CONCLUSÕES

186

I

No entanto, acredito ter comprovado nas linhas anteriores que não só tal 

leitura é equivocada, como talvez este aspecto seja possivelmente um dos mais 

interessantes, relevantes e atuais, dentro do rico conjunto de idéias que 

fundamentavam a proposta: Reidy, já em 1948, procedia a um processo de " re- 

espacialização " do centro, utilizando com muita habilidade, os marcos históricos 

significativos da área, como elementos demarcadores de situações urbanas 

significativas.

Nesta linha detratora, o projeto de Reidy é colocado como um " done " 

típico da tipologia corbuseana, que " desintegrava " uma alegada e indefinida 

unidade histórica " da região.

O curioso em todo o processo descrito anteriormente, é observar não 

somente o esquecimento geral das discussões que sobre a área se estabeleceram (de 

reconhecida relevância e destaque na ocasião ), como também dos aspectos 

conceituais envolvidos na proposta de Reidy, a quem não raramente é atribuída, 

indevidamente, a atual feição da localização.
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utilisa como viaducto para a subida de
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O trato dado por Reidy ao Convento de Santo Antônio e Largo da Carioca, 

por exemplo, é ilustrativo do que dizia, sobretudo quando comparado as soluções 
dadas por seus antecesores.

Este processo pode ser tanto entendido como uma re-leitura perceptiva de 

tais marcos ( como os Arcos da Carioca ou o Convento de Santo Antônio ) seja pela 

inclusão compositiva ( não simplesmente física, como as catedrais de Saint Dié de Le 

Corbusier ) de tais elementos no conjunto ( Teatro Carlos Gomes, casario da rua Silva 
Jardim).

Outra construção a ser igualmente salvaguardada da picareta dos 
demolidores, é a dos Arcos, restos do antigo aqueduto da Carioca que 
trazia a água para o Chafariz do Largo do mesmo nome. ...A linha de 

bonds do Sylvestre, que os

A demolição do lado par da rua da Carioca ( que Saboya em 1941 já 

cogitava parcialmente ), respondia ao claro intuito de destaque compositivo do 

conjunto, que a partir da abertura, ficaria situado numa posição central de um novo 

espaço urbano limitado virtualmente pelo centro cultural, o conjunto comercial 

abobadado, os edifícios sobre a rua 13 de Maio e o lado par da rua da Carioca. ( vide 

figura )

Já os Arcos da Carioca reconheciam desde a proposta de Agache, uma 

série de alternativas bastante esdrúxulas. Historicamente, a solução dos arcos supõe o 

uso de uma tecnologia típica da ultrapassagem de uma depressão ( a ponte), a saber, o 

vale entre os morros de Santa Teresa e de Santo Antônio. A tipologia " ponte ", como é 

sabido, era utilizada comumente ( desde a época dos romanos em toda a península 

ibérica ) para conduzir a água das fontes distantes, sendo no Rio de Janeiro, uma das 

obras mais notáveis do Mestre Valentim, junto com a construção do Passeio Público.

Na hora em que se cogita eliminar um dos "apoios" da ponte ( com o 

arrasamento do morro ) os Arcos perdem total sentido como ligação com alguma coisa: 

Agache, inconformado, irá propor um elevador na sua extremidade cega:
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Santa Theresa, buscará, uma nova via que os leve pela rua Joaquim 
Murtinho até o Largo da Lapa; os Arcos poderão ser munidos de um 
tapete rotativo conduzindo os transeuntes junto de um elevador que 
os transporte até a Praça dos Arcos, na origem da Avenida Passos 
prolongada passando através dos terrenos de Santo Antônio até ao seu 
encontro com a nova avenida/via diagonal / dita da Independência, 
que parte da praça de honra/Porta do Brasil/’..’.

Já na proposta de Saboya, os Arcos são utilizados como suporte de um 

"tratamento cenográfico", que descaracteriza sua leitura, constituído pela incursão de 

um conjunto de elementos construtivos, fora de contexto, incluindo uma reprodução 

em pequena escala, do antigo chafariz da Carioca que acabam desvirtuando a leitura 

da configuração básica característica.

Entretanto, o tratamento que Reidy dá aos Arcos (tanto na proposta de 

1948, como pa de 1949 ), parte da sua conceituação como ruína, ou seja, visto na sua 

condição evocadora para memória de algo que foi e que não existe mais. O modelo 

eletrónico apresenta claramente a condição configuradora que tal monumento adquire, 

a partir dessa conceituação, na caracterização e atribuição de sentido do Largo da 

Lapa, ao tempo de transformar-se num elemento articulador do novo conjunto com a 

cidade existente.

Semi-aterrados lateralmente por um talude gramado, eles acabam sendo 

encobertos em tal extremidade por uma laje (que interliga os blocos de duas quadras 

opostas ), com uma genérica utilização de uso definida como "belvedere" (ver figura), 

inseridos numa massa edificada tão densa, que prejudica sensivelmente a qualidade do 

que será observado.

Esta arquitetura, que o arquiteto Francisco Bologna (antigo colega e amigo 

de Reidy ) denomina como da " justa medida ", confere um caráter distinto ao 

conjunto da sua obra, onde nota-se uma evidente e generosa preocupação em 

estabelecer um permanente diálogo entre o espaço interno e o espaço externo, entre o
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Da mesma forma, sob o aspecto das tomadas de partido que definem o rol 
de elementos que compõem a sintaxe utilizada, visto a partir de sua obra, aparece 

evidenciado em Reidy, o clássico raciocínio de Sigmund Freud sobre os mecanismos 

que originam uma idéia :

(...) “ Todas aquelas [ idéias ] que mostram algum 
denominador comum, são condensadas em novas idéias. Na 
transformação dos pensamentos em imagens são preferidos, 
inequivocamente, aqueles que permitem uma certa condensação, 
como se agisse uma força que submetesse o material a uma 
compressão. Como consequência desta condensação, qualquer 
elemento do sonho manifesto corresponde aos numerosos elementos 

das idéias no sonho"(...)

Isto é conseguido, muito menos pelas formas específicas de cada edifico 

em separado, onde as referências tipolológicas e recorrentes definem o processo de 

criação, quanto pelo hábil jogo combinatório dos componentes que constroem o 

lugar, considerado este último no sentido mais amplo da acepção do termo, ou seja, 

como porção de espaço com sentido.

Assim como comenta Curtis2, se uma única forma podia acolher muitas 

imagens, uma só imagem poderia também adotar formas variadas: Reidy não é um 

produtor de tipos ( embora muitos possam achar que o edifício do Museu de Arte 

Moderna, defina um ), e não tem essa intenção. Antes disso, ele reformula ( embora 

não da mesma forma que Le Corbusier, por exemplo ) elementos habituais do 

repertório formal próprio ou externo ( momento tipológico ), adaptado a novos 

programas e intenções que se sintetizam num resultado distinto e unitário ( momento 

de definição formal), através de um engenhoso exercício de concatenação morfológica 

que concilia a ordem com a variedade.

público e o privado, se antecipando a todos seus colegas em entender a escala do 

desenho urbano, quando tal expressão ainda não formava parte do jargão profissional.
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A diferença de Le Corbusier, em que as formas simbólicas eram os 
verdadeiros meios através dos quais interpretava e idealizava os processos e 

instituições da sociedade, será em Reidy o espaço fenomizado pela forma ( a 

arquitetura ), que irá oferecer o suporte para a interpretação do usuário.

A forma, vista por este ângulo, nos remete à questão da fenomenização do 

espaço, que aliada à atribuição de significado, imprime um dinamismo específico ao 

conjunto, que atinge seu ponto alto na relação entre o construído e o não construído: a 
paisagem urbana.

Como comentei na introdução deste trabalho, na atual crise de metas que 

o arquiteto vive às voltas neste fim de século, refletido sensivelmente tanto no exercício 

profissional como nas nossas faculdades de "arquitetura e urbanismo" num certo 

marasmo existencial, as questões colocadas por Reidy em sua obra, chamam à 

atenção pela procedência e equilíbrio ponderado.

Em toda sua vida profissional, ele não tentou ser mais do que foi, 

( essencialmente, um arquiteto ), imprimindo, a partir desta visão, um caráter definido 

às diferentes escalas de problemas que era chamado a enfrentar. Esta era a leitura que 

fazia da cidade, ciente que o grande papel da arquitetura era ( no sentido 

heideggeriano ), de atribuir sentido ao espaço : fazer arquitetura é fazer a cidade e 

embora não seja a única variável a intervir no processo, afinal ela é, sem dúvida, a que 

cristaliza física e simbolicamente todos os agentes.

Tal postura nos relembra a obvia responsabilidade do arquiteto que a partir 

desta visão, é redobrada, dado que seu trabalho tem a dupla condição de resolver 

problemas presentes e prever o futuro, para um usuário que raramente tem 

oportunidade de expressar sua desconformidade.

Realmente hoje em dia, não haveria espaço para execução de um projeto 

como o de Reidy para a Esplanada de Santo Antônio. Se fosse vivo, possivelmente 

sugeriria, como primeira ação, acabar com o que resta da Av. Norte-Sul ( a Av. 

República do Paraguai) e a remoção do quartel da Polícia Militar sobre a rua Evaristo
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da Veiga, como forma de ainda tentar 

da Lapa.
uma ligação entre o Largo da Carioca e o Largo

Porém, o estabelecimento do platô da "esplanada" cinco metros acima do 
nível do resto da cidade, condena a área , em princípio, ao " ostracismo": a ausência 

de suportes espaciais adequados para criar, naturalmente, situações de interesse para o 

usuário, numa região elitizada em termos de ocupação, ( dominada por um restrito 

grupo de edifícios corporativos) dificulta, sobremaneira, uma ação consequente.

Porém, o que fica é o exemplo da integridade do arquiteto, do homem, e 

uma grande saudade dos tempos em que a arena de debates eram as pranchetas e a 

obra, e não simplesmente os jornais: concordemos ou não com as idéias de muitos 

personagens aqui citados, nota-se, antes de tudo, a consciência plena em todos eles 

(mesmo com as inimizades que entre alguns existia) de um decoro profissional, que os 

teria inibido de adotar os caminhos fáceis do consumo tipológico ou da simples cópia 

colonizada.

I
Neste sentido, notasse que com a estranha e sistemática omissão das 

reflexões urbanísticas de Affonso Eduardo Reidy e, sobretudo, o papel que ele atribuía 

a arquitetura como elemento de espacialização da cidade ( que o leva a criar com 

outros arquitetos o primeiro curso de pós-graduação em urbanismo, sobre o que 
depositava muitas esperanças, embora fosse anos depois desvirtuado), o que se perde 

é uma parcela importante da história deste país, segmento este que adquire destaque 

ímpar quando visto á luz das atitudes desnorteadas sobre a cidade, que nos são 

oferecidas atualmente.

Por sinal, qualquer iniciativa neste sentido iria demandar pesados recursos 
financeiros, que inviabilizaria os retornos políticos imediatos demandados pelos 

políticos, marca registrada dos novos tempos.

Afinal, Reidy nos relembra fundamentalmente, porque nossas faculdades 

são de " arquitetura e urbanismo ", e se este trabalho consegue contribuir com algum 

dado de interesse, não só para discutirmos o assunto, e sim para adotarmos em forma 

urgente, alguma atitude para retomarmos o rumo da nossa especificidade ( a
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arquitetura, a cidade, o projeto), em poucos anos nos - arquitetos- estaremos fadados à 

extinção.

' ACACHE, A.op. cit.
2 CURTIS,W.J.R., op. cit,p.226
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Rio de Janeiro, 6/V4S■*)

Cher Le Corbusier
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quelques photos du chantier Pedre- 
travaux suivent leur cours.

AFFONSO EDUARDO RE1DY, arquiteto 
Rua México, 3 - 182 andar

/
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íructions. 1 

le 28 passé, 
■"faire parve- 1

'inv&ai
st les irfêt  
à mes mains le 

,préparer et y fa: 
>nt été assignés.

inde voie Nord-Sud, sur pilotis, 
itre de la ville. On voit l'ave-

ax-íA Av>ir^T.+e avec 80 mètres 
dessous et le tunnel proje- 

Lçâo", qu’elle traverse^pouj 
importante route d'accès dt

Jje vous envois, aussi, 
^unité vicinale), dont les

Croyez à mes sentiments dévoués et amicaux

Les trois pnow^S) q 
tre de la ville, compf^pnjnt:

1 - Les nôuyeÍTes

x J'ai reçu la Grille CIAM eont^nãnt 
Congres de 19119, la repartition des tachas 
Malheureusement, elle est seulement árrive> 
— qui a rendu matériellemenf

• en temps utile, les travaux’qú£nou'SMbr

Concernant le Santo Aròqnio^je vous envois, ci-joint, de< | 
photos des plans déjà officiel^qlit approuvés. Comme vous le verre ■ 
^'ai dH faire quelques modiftçattqns'au primitif plan, pour atteindi 
a des questions financières rectives à 1'éxécution des travaux. Je 
regrette beaucoup, n'avoir pas puç-maintenir le "Centre Civique Muni
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- JAamériWgement du Sant.o Antonio.
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Tiue Presidente Vargas - déjà ouverte, 
Xjie; largeur - qui passe par c’ 
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\ faire liaison avec la plus : 
/ la ville, 1'avenue Brasil.
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AFFONSO EDUARDO REIDY, arquiteto

Rio de Janeiro, le 7 Juin 1948.

Cher Le Corbusier,
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Rua México n2 3, 182 andar 
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vista Municipal de Engenharia" qui publié^ejproj et pour une 
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b) centre civique
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s Tí^timents pour la 
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positions;
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%d) une unité d’habitation poi 
tants, en redents de 12 é^ 
prolongements.



O Morro de Santo Antonio no início do arrasamento (1943)

Os Arcos da Lapa em 1950
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Tabuleiro da Baiana (Terminal de Bondes)
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A Lagoa do Boqueirão e os Arcos no século XVIII

Igreja e Largo da Lapa
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Praça Tiradentes - Teatro loão Caetano
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Ibope: Miro cai 6 pontos e 
Sérgio se isola na liderança

chd.»mmUr,o. Sou ~ Pesquisa mostra crescimento_d<3 número de indecisos; Conde sobe um ponto
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Jungmann diz 
que não negocia 
com invasores
• O ministro Raul Jungmann 
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do Brasil na reforma agrária, 
se elas forem Invadidas. A 

sSxS2E° 
’are r̂cussúo de suas decla-

&gq

Tesouro 
vai socorrer 
os bancos 
estaduais

dada com recursos públicos.

■■■eeeeemmmi Hotéis terão 
A droga no som do rock nacional novo sistema_ 
a Enquanto aos EUA grava- . Otombamento de obras de de ClaSSÍfÍCaÇãO

“ d. b.pbcrna-, d,a e.e

»5dObZ‘,S ■ ■■S 
-,lmde“^

8a3
11 *1

Hl!
_________
NOVO CENÁRIO: Passarela ao lado do obelisco de Ipanema já está <

=S=H=S=S?



ELA-5

s.

jiOsí
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Uso do pós-moderno com dá anos de atraso, na cidade que já foi vanguarda em arquitetura
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