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RESUMO

FREITAS, M. L. de. Modernidade Concreta: as grandes construtoras e o 

concreto armado no Brasil, 1920 a 1940. (Tese de doutorado). São Paulo: 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2011.

Investiga-se através da atuação de grandes firmas construtoras no Brasil o 

desenvolvimento de novos sistemas construtivos, em particular do concreto armado, 

como um dos fatores protagonistas da modernização da arquitetura entre 1922 e 1937. 

Intenta-se examinar os diversos programas construtivos, através da premissa da técnica, e 

suas inferências na realização arquitetônica. Busca-se tomar conhecimento de uma práxis 

calcada na verdade construtiva e no diálogo entre o arquiteto e o engenheiro. Parte-se do 

entendimento de novo fenômeno que interferiu na forma de projetar a arquitetura, alterando 

sua concepção e provocando a cisão entre a técnica e a arte. A modernização urbana teve 

como características: a concentração das principais atividades modernas nos núcleos 

urbanos, a reforma dos espaços das cidades para adequá-las aos novos labores e a mudança 

da percepção ambiental através de novos meios de comunicação, transporte e infraestrutura. 

A fundamentação desse cenário permite nos abarcar o processo de inserção das construtoras 

estrangeiras no Brasil. Para tanto, pretende-se compreender a constituição do conhecimento 

sobre o concreto armado seja no âmbito da engenharia brasileira, seja na da arquitetura. Sabe-

se que três temas correntes faziam parte do repertório dessa cultura técnica: a racionalidade, 

o uso diferenciado dos sistemas modernos de construção e a criação de novas formas. Essas 

firmas especializadas no sistema construtivo eram verdadeiros campos de experimentação e, 

consequentemente, de formação de profissionais capazes de criar nova estética advinda da 

técnica. A atuação de alguns desses profissionais vem sendo tratada por outros trabalhos, mas 

uma lacuna permanece: o papel das empresas construtoras na modernização da arquitetura 

brasileira. Com base no estudo de acervos, como o da construtora de origem dinamarquesa 

Christiani & Nielsen e de empresas construtoras de origem alemãs atuantes na Argentina 

e no Brasil, esta tese incorpora, além dos objetivos já revelados, também a identificação de 

profissionais da construção pouco reconhecidos e suas ações nas atitudes modernizadoras 

do Brasil do século 20.

Palavras-chave:    Modernidade, arquitetura moderna, grandes construtoras, 

concreto armado, história do concreto armado, Argentina e Brasil
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ABSTRACT

FREITAS, M. L. de. Concrete Modernity: the largest construction companies 

and the reinforced concrete in Brazil, 1920 a 1940. (PhD Thesis). São Paulo: 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2011.

It has been investigated, through the performance of the largest construction 

companies in Brazil, the development of new building systems, particularly of the reinforced 

concrete, as a major contributing factor for the modernization of architecture between 1920 

and 1940. The objective is to analyze the various construction programs, their technical 

premises, and their interferences in the architectural achievement, seeking the awareness of a 

practice based on the constructive truth and on the dialogue between architect and engineer. 

The starting point is the understanding of a new phenomenon, which has interfered in the 

way of designing the architecture, changing its notion, and inducing the division between 

technology and art. The urban modernization had as characteristics: the concentration of 

the main modern activities in the urban core, the restructure of city spaces to fit them to new 

labors and changes in environmental perception through the new media, transportation, and 

infrastructure. The fundamental principals of this scenario allow us to embrace the process of 

insertion of foreign construction companies in Brazil. For this, the intention is to understand 

the nature of the knowledge about reinforced concrete in the scope of either, Brazilian 

engineering or architecture. It is known that three current themes were part of the repertoire 

of this technical culture: the rationale, the differential use of modern building systems, and 

the creation of new forms. These specialized firms in the building system were real fields 

for experimentation and, consequently, of formation of professionals capable of creating a 

new aesthetic emerged from the technique. The performance of some of these professionals 

has already been addressed by other works, but a gap remains: the role of construction 

companies in the modernization of Brazilian architecture. Based on studies of collections, 

such as the one from Danish contractor Christiani & Nielsen, and construction companies 

originated in Germany and operating in Argentina, Uruguay, and Brazil, this thesis includes, 

besides the already revealed objectives, the identification of construction professionals 

barely recognized, and their actions towards the attitudes for Brazilian modernization in the 

20th century.

Modernity, modern architecture, construction companies, reinforced 

concrete, reinforced concrete history, Argentina and Brazil.
Keywords:
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“É para as obras dos engenheiros que se deve olhar 

para se entender os recursos artísticos do concreto armado, 

graças ao conhecimento em constante desenvolvimento de 

seu emprego (...). O emprego do concreto armado realizou-

se, nos edifícios modernos, a união entre o ornamento, a 

forma e a estrutura, entre a arte e a ciência, que se realizou 

na construção bizantina ou persa, tanto melhor que o artista 

e o construtor não farão que um, que o engenheiro terá uma 

sensibilidade artística e o arquiteto uma educação técnica; 

então sua colaboração não será apenas uma justaposição; as 

disposições, as formas mesmas da construção poderão subir 

das modificações que resultarão de expressões da arte, e a 

decoração fará corpo com a construção para constituir um 

conjunto”   (MAGNE, 1922, 25-26 apud: COHEN, 2000, X).
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I N T R O D U Ç Ã O
Toda obra de arquitetura é por definição construção.

E, por sua vez, depende dos materiais e das técnicas empregados determinando 

a durabilidade e a estabilidade da edificação, que abriga uma função primordial e originária. 

Percebe-se assim a complexidade da disciplina arquitetônica, uma atividade por essência 

criadora de formas tectônicas e guiadas pela sensibilidade artística e construtiva do arquiteto. 

Essas condicionantes colocam em questão a ideia geral de que toda arquitetura pode ser lida, 

sobretudo pelo seu aspecto visual, segundo o qual se realiza um julgamento de qualidade e de 

classificação de estilo, perpassando para a cultura não especializada. O processo de reflexão 

engendrado por tal retórica pode parecer natural, contudo não é. 

A modernidade, a qual se entende como experiências próprias no ambiente 

moderno, alberga uma série de tensões que se manifestam em forma de ambivalências e 

contradições. Uma dessas incongruências reside na cisão entre a arte e a técnica no âmbito 

da arquitetura e das demais manifestações artísticas. Ruptura que tanto ocorre no cerne 

da formação dos futuros profissionais da construção, como na sua prática. A sociedade 

urbana do século 19 presenciou novo fenômeno: a organização e a estruturação das 

cidades dotando-as de equipamentos e novos aparatos que mudam a forma de percepção 

ambiental. Os engenheiros e construtores ganham novo papel nesse cenário, especialmente 

diante da intransigência dos arquitetos em adaptar-se aos novos sistemas construtivos e ao 

desenvolvimento industrial. 

No Brasil, esse processo não foi muito diferente. Pode-se dizer que esta 

afirmação é em parte verdadeira e, para entendê-la, propõe-se analisá-la com base em um 

dos atores: as grandes empresas construtoras, consideradas como agentes da constituição 

e de consolidação da cultura técnica do concreto armado. Esse sistema construtivo marcou 

a arquitetura, sendo importante na determinação de transformações formais, espaciais 

e estéticas, especialmente a partir da década de 1920. Novos programas surgiam como 

respostas às novas demandas geradas pelas transformações econômicas, sociais e culturais 

das cidades e dos países: arranha-céus, sede de rádios, salas de cinemas, elevadores, 

correios, viadutos, estações de metroviário etc. Os princípios construtivos eram outros, pois 

questões como agilidade, durabilidade, economia e inovação estrutural passaram a importar 

mais do que o ideal estético canônico. Assim, o canteiro de obra converte-se na experiência 

fundamental da prática arquitetônica, sendo o local de encontro e de fundamentação da nova 
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tecnologia construtiva do concreto armado, deixando de lado o ateliê e as pranchetas. Em 

outras palavras, a arquitetura passa a ser uma experiência de cultura técnica e tirar partido 

disso pode ser compreendido como nova organização dos campos estéticos e do projeto, 

como uma modernidade arquitetônica distinta.

A construção historiográfica da arquitetura moderna polarizou as arquiteturas 

do início do século 20 entre a moderna e a eclética, e tratou desta última desqualificando-a, 

ao compará-la à primeira (GIEDION, 2004; PEVSNER, 1962; BENEVOLO, 2009). No entanto, 

desde meados da década de 1960, a historiografia corrente passou por severas criticas 

e revisões conceituais. Um desses conceitos revistos foi o da tradição (JENCKS, 1985). 

Inicialmente, Giedion, em Espaço, Tempo e Arquitetura (1941) construiu as bases da 

ideia de a nova e única tradição da arquitetura moderna. Após a Segunda Guerra Mundial, 

diante da crise da arquitetura moderna, percebeu-se que essa nova tradição não dava conta 

da complexidade das diversas práticas arquitetônicas. A renovação da arquitetura partiu da 

ideia de pluralidades de tradições, que se toma de empréstimo de Jencks, em Movimentos 

Modernos em Arquitetura (1972). Nesse sentido, pensar a história da arquitetura moderna 

com base na pluralidade de tendências traz à tona uma modernidade cuja premissa é 

a racionalidade construtiva, que permite analisar a atuação das firmas construtoras no 

Brasil. Tal caminho possibilita-nos entender a modernização, das inovações nos sistemas 

construtivos importantes na construção de infraestruturas e, por fim, nas transformações do 

estado da arte da arquitetura no Brasil.

Por conseguinte, a historiografia da urbanização do Brasil destaca a importância 

da Proclamação da República, em 1889, para o início da modernização das cidades e da 

necessidade de obras de infraestrutura: portos, estradas e pontes para o escoamento de 

mercadorias; transporte público (trens e bondes, e mais tarde ônibus); obras de saneamento 

(construção de redes de água e esgoto e de captação de água para abastecimento da cidade) e a 

construção de hidrelétricas. Diversas cidades foram sendo reformadas (Santos, Recife, Vitória, 

Rio de Janeiro, São Paulo: Manaus, Belém, Porto Alegre etc.) e outras foram fundadas (Belo 

Horizonte, Goiânia etc.) (ABREU, 2008; LEME, 1999). As primeiras iniciativas foram tomadas, 

entendidas em um sistema econômico capitalista e liberal, por empresas privadas que obtinham 

a concessão de exploração desses serviços de infraestrutura urbana e territorial. Nesse sentido, 

o Brasil buscava os fundamentos para as políticas de crescimento econômico e demográfico, 

de habitação, de construção etc. em modelos praticados em outros países. Foi um processo 

dinâmico e intenso, e diferente para cada cidade e região. Nesse contexto, à arquitetura era 
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atribuída a responsabilidade de embelezamento urbano e de higienização e saneamento das 

habitações, enfim, a criação de uma imagem de um país moderno. 

Essa intensa modernização urbana e territorial do Brasil chamou a atenção 

de firmas construtoras – européias e norte-americanas –, que aqui se instalaram. A ação 

dessas empresas foi importante na introdução dos sistemas construtivos mais modernos. E 

foi no âmbito destas construtoras que ocorreu a formação de profissionais – engenheiros e 

arquitetos – que mais tarde se destacariam como agentes importantes para a modernização 

da arquitetura. A princípio, os arquitetos praticantes do ecletismo empregaram a estrutura 

de concreto armado e o cimento dentro do mesmo repertório de materiais mais conhecidos, 

como a alvenaria portante e a pedra, sem tirar partido da expressividade plástica e das 

possibilidades espaciais colocadas pelo novo material, essencialmente porque essas questões 

não faziam parte do repertório arquitetônico que norteava a prática deles nesse período. Já a 

opção de alguns engenheiros de deixarem exposta a estrutura em pontes, silos e edificações 

de caráter industrial, foi importante na transformação da percepção estética do material. O 

problema que se coloca é a percepção de uma nova análise histórica, que não trata somente 

das influências francesas tradicionais e corbusierianas e busca distinguir um ambiente muito 

mais rico em interlocuções. 

Como é revelado na edição de janeiro de 1937, do periódico American Architect 

and Architecture, o arquiteto norte-americano Theodore Smith-Miller fala sobre a bem-

sucedida empreitada de concepção de uma arquitetura do concreto armado na América do 

Sul. Três fatores contribuíram para esse sucesso: (1) a existência dos materiais básicos do 

concreto armado (areia e brita), com a fabricação nacional dos elementos industrializados 

(cimento e aço redondo); (2) as diversas experimentações realizadas em torno do sistema 

construtivo e (3) o diálogo entre o arquiteto e o engenheiro em busca da estrutura leve, 

econômica e bela. Smith-Miller mostra-se entusiasmado com o que vê, sobretudo com o 

rápido desenvolvimento dessa nova arquitetura sul-americana. Com base na análise de cada 

um desses fatores, sob o pano de fundo da modernização da Argentina e do Brasil, engendrada 

desde a passagem do século 19 para o 20, esta tese tem como objetivo qualificar essa nova 

arquitetura pelas conexões traçadas entre as construtoras, os engenheiros e os arquitetos, 

realizada nas décadas de 20 e 30, bem como demonstrar quando ocorreu o caso oposto, em 

que não houve diálogo entre os arquitetos, os engenheiros e os construtores, gerando, no fim, 

um impasse entre as três classes profissionais e uma obra emblemática. O concreto armado foi 

introduzido na Argentina e no Brasil, desde a atuação das empresas construtoras, de origem 
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alemã e dinamarquesa, que aqui instalaram seus escritórios, treinando no conhecimento 

do sistema construtivo, profissionais brasileiros e argentinos, que formariam uma escola 

autônoma e de concreto armado sul-americana. Todas essas construtoras têm em comum a 

especialização no sistema construtivo, e não em um programa.

Cada obra construída por essas construtoras eram verdadeiros campos de 

inovação, procurava-se atingir como resultado a concretização de uma obra mais simples, 

leve e econômica, dentro de curto prazo de construção. Essas escolas de aprendizado do 

sistema construtivo foram importantes para a concepção de normas técnicas autônomas 

para cada país, tendo, assim, em comum a linha de raciocínio das normas técnicas alemãs. 

No entanto, uma questão fica em aberto, que se trata de entender como esse desenvolvimento 

técnico-construtivo contribuiu para a modernização da arquitetura de cada um desses países. 

A análise do processo de interação do arquiteto com essa produção é importante para 

entender-se como foi enfrentado o problema básico da arquitetura moderna de conciliação 

entre a técnica e a arte. Segundo Smith-Miller, essa é uma das características que marca 

essa arquitetura sul-americana, para o qual o diálogo entre o arquiteto e o engenheiro 

possibilitou a realização de um edifício essencialmente estrutural. Essa característica da 

modernidade arquitetônica dessa produção revela-nos um contexto muito rico em nuances 

e contradições, assim como, uma experiência que foi importante para o desenvolvimento de 

uma cultura técnica do concreto armado nesses dois países.

A gênese da pesquisa

Este trabalho reflete o percurso da autora enquanto pesquisadora. A primeira 

aproximação ocorreu durante a graduação, como bolsista de iniciação científica Pibic/

CNPq, no trabalho orientado pelo Prof. Dr. José Tavares Correia de Lira, Os Periódicos de 

Engenharia e o debate da arquitetura e da Racionalização das Construções em São 

Paulo entre 1915 e 1937. Nessa investigação, realizou-se a sistematização do índice de 

cinco periódicos de engenharia e arquitetura, todos publicados em São Paulo: Revista 

Polytechnica (1904-1937), Revista de Engenharia do Mackenzie College (1915-1937), 

Boletim do Instituto de Engenharia (1917-1937), A Construcção em São Paulo (1924-

1926) e Architectura & Construcção (1929-1932). Foram escolhidos três temas: construção 

civil, racionalização e arquitetura, para refletir-se sobre um período rico em discussões das 

mais diferentes ordens (técnicas, estilísticas, programáticas, pragmáticas e didáticas) de 
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constituição do campo da construção civil em São Paulo e, de parte do Brasil. O trabalho foi 

finalizado em 2002, e do material coletado elaborou-se as bases de nova pesquisa, agora, 

centrada na discussão da habitação popular no âmbito dos engenheiros civis, engenheiros 

arquitetos e arquitetos atuantes no estado de São Paulo, entre 1916 e 1931, que resultou na 

dissertação de mestrado O lar conveniente: os engenheiros e as inovações espaciais e 

tecnológicas nas habitações populares de São Paulo (1916-1931), orientada pela Profª 

Drª Telma de Barros Correia. 

O posicionamento do engenheiro civil e arquiteto Bruno Simões Magro ganhou 

destaque no decorrer desta pesquisa ao abarcar, por meio de suas conferências e seus 

artigos públicos nos periódicos especializados, problemas próprios do campo profissional, 

da produção da habitação econômica e da modernização dos paradigmas da arquitetura 

revelados, sobretudo, na sua produção textual1 a partir de 1925. Esse engenheiro não apenas 

discernia, ao analisar as tendências arquitetônicas correntes, entre a arquitetura moderna e, 

a eclética, mas entendia que existia uma terceira corrente denominada moderna moderada. 

Essa conotação decorreu de sua participação em embates2 que marcaram o período, pelas 

trocas mútuas entre cultura e sociedade e pelas transformações urbanas, tecnológicas e 

industriais. Nova problemática começava a delinear-se.

Quais seriam as características dessa terceira vertente? Como ela foi denominada 

pela teoria da arquitetura? Ao longo da história da arquitetura moderna foi denominada por 

diversos nomes, sendo o mais conhecido como Art Déco, contudo, é muito recorrente a essa 

produção nem ao menos ser abordada, ficando restrito a álbuns de colecionadores de relíquias 

e antiquários de objetos produzidos nas décadas de 1920 e 1930. O termo Art Déco não é capaz 

de compreender as complexas relações, as discussões e os paradigmas impostos à prática 

arquitetônica, desde meados do século 19, e que acabam por impactá-la. Por que isso ocorreu? 

Foram devassados outros argumentos de uma questão pouco recorrente na 

1 MAGRO, Bruno Simões. “As Tendências da Architectura Contemporânea”. Boletim do 
Instituto de Engenharia, São Paulo: nº. 50, p.6-9, julho 1929; MAGRO, Bruno Simões. “Notas à margem das 
conferências promovidas pela Divisão de Architectura”. Boletim do Instituto de Engenharia, São Paulo: nº. 
58, p. 160-161, março 1930; MAGRO, Bruno Simões. “A Missão Civilisadora do Architecto: sua situação na 
sociedade contemporânea”. Boletim do Instituto de Engenharia, São Paulo: nº. 61, p. 328-331, junho 1930.

2  Por exemplo, as conferências de Le Corbusier realizadas no Instituto de Engenharia, em 
dezembro de 1929.
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historiografia da arquitetura. Descobriu-se que apenas depois da década de 1960 essa 

arquitetura ganhou um nome em consequência da exposição realizada em 1966 no Museu de 

Artes Decorativas de Paris, intitulada “Les Années 25” e com o seguinte subtítulo: “Art Déco”. 

Segundo o historiador de arte inglês Bevis Hillier, em Art Deco of the 20s and 30s, esse nome 

foi escolhido por três razões: ser de fácil memorização e simples, ter semelhança onomástica 

com “Art Nouveau” e não ser associado apenas à década de 1920, já que essa manifestação 

artística apesar ter suas origens nela foi desenvolvido na década de 1930 (HILLIER, 1968). 

O livro era característico da década de 1960, quando os paradigmas do movimento moderno 

foram colocados em questionamento e recursos como o revival, isto é, a ação de revisitar 

velhas questões já encerradas por estarem desgastadas for retomada como instrumentos de 

a nova arquitetura.

A arquitetura Art Déco pode ser entendida como um sistema composto por: 

arquitetura, móveis, pinturas, tecidos, joias e esculturas (DÍOS, 1991). Foram importantes 

para o entendimento desse argumento duas publicações, que não tinham como intuito 

o questionamento da denominação Art Déco. O primeiro trata da discussão sobre os 

estudos de arquitetura e urbanismo Art Déco no Brasil, na América Latina e na França e o 

segundo, realiza um panorama sobre as edificações construídas na cidade do Rio de Janeiro. 

Respectivamente, esses foram a publicação das conferências proferidas no 1º. Seminário de 

Art Déco na América Latina, realizado em 1997 e a publicação Guia da Arquitetura Art Déco 

no Rio de Janeiro (CZAJKOWSKI, 2000).

Outras duas abordagens levantadas foram o livro do critico de arte italiano Renato 

de Fusco, Historia da Arquitetura Contemporânea (1992) e o do arquiteto brasileiro Hugo 

Segawa, Arquiteturas no Brasil 1900-1990 (1999). Cada um propôs novo método de análise. 

De Fusco, procurou com base na divisão da arquitetura em correntes arquitetônicas, estudar 

o século 20, até o momento de publicação do livro em 1974, através das condições sócio-

históricas, poéticas e dos projetos dos protagonistas de cada corrente. No seu livro, o termo 

protorracionalismo foi usado, pela primeira vez, para denominar a expressão de arquitetura 

feita durante as duas primeiras décadas do século 20 e vistas como uma continuidade e 

oposição, de certo modo, do Art Nouveau. O autor, porém, não entendeu o racionalismo das 

décadas de 1920 e 1930, como continuidade do protorracionalismo, pois aquele já era um 

reflexo da realidade histórica antes do início da 1ª. Grande Guerra. Já a publicação de Segawa 

abordou a temática da história da arquitetura brasileira desde a noção de processos. Segundo 

o autor, a arquitetura é constituída por matizes que caracterizam modernidades distintas e 
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uma delas foi a modernidade pragmática (SEGAWA, 1999, 53-76).

Inicialmente, a pesquisa de doutorado procurou-se entender, com base no estudo 

da prática e da retórica de arquitetura, as diversas tendências arquitetônicas existentes 

entre 1920 e 1940, buscando compreender o conceito de Bruno Simões Magro, do moderno 

moderado. Pretendia-se investigar, nesse recorte, as transformações na arquitetura enquanto 

prática arquitetônica e na forma e no programa. Contudo, ao longo do desenvolvimento 

da pesquisa, pontos que eram latentes, como a da separação da atuação do arquiteto e dos 

engenheiros, e das grandes construtoras, começaram a sobressair-se. Percebeu-se que 

perpassar pela questão conceitual da elaboração da corrente arquitetônica apregoada pelo 

engenheiro Magro não daria conta de resolver a questão central, o que foi essa prática. 

Por essência, essa não é nem eclética, nem moderna, contudo também não se pode 

classificá-la como uma terceira corrente ou como um “movimento de arquitetura de transição 

entre a eclética ou a moderna”. Parte-se do pressuposto de que o que ocorreu foi outra via, 

uma que sobressaiu da dialética da constituição dos campos profissionais da construção 

civil – arquitetos, engenheiros e construtores – e da consolidação das técnicas e dos sistemas 

construtivos, no fim do século 19, entrando até meados do século 20. Essa nova direção foi 

dada após uma pesquisa minuciosa nos periódicos de engenharia publicados em São Paulo 

e no Rio de Janeiro, em que se pôde levantar a existência da produção de duas construtoras 

estrangeiras – a Christiani & Nielsen e a Companhia Construtora Nacional –, além de outras 

empresas construtoras que tinham, dentro de sua composição de funcionários, engenheiros 

calculistas e arquitetos estrangeiros. 

Um fator foi importante para a consolidação dessa problemática, calcada no 

estudo da atuação das grandes construtoras e a inferência de sua atuação na modernização 

da arquitetura. A descoberta do arquivo da construtora de Christiani & Nielsen, onde há o 

material produzido durante os quase 80 anos de atuação da firma no Brasil, como livros 

comemorativos de aniversários de fundação da matriz e de atuação de uma das filiais e a 

coleção completa da revista publicada a partir de maio de 1948, pelo escritório central, 

chamada CN Post, bem como, as fotografias de cerca de 90 obras, que incluem pontes, 

usinas de geração de energia, edifícios bancários, elevador, armazéns e fábricas e edifícios de 

apartamentos, de escritórios e para uso misto.

Desde a análise da ação da construtora Christiani & Nielsen, bem como da 

Companhia Construtora Nacional, que encorpou a Companhia Construtora em Cimento 
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Armado, em 1924 –entendidas como agentes modernizadores –, se pretende traçar outras 

tramas, como com a urbanização na Argentina, na passagem do século 19 para o 20, 

identificando alguns profissionais atuantes nesse eixo, seja ligado pela construtora, seja pelo 

seu conhecimento adquirido sobre o sistema construtivo.

A metodologia

A perspectiva adotada implicou a ampliação e renovação das fontes e 

documentos de pesquisa, trabalhando-se desde aqueles tradicionalmente utilizados pela 

história da arquitetura, a pesquisa bibliográfica sobre o tema abordado e os levantamentos 

e a sistematização de informações obtidas. Essa etapa reuniu um instrumental teórico 

que subsidiou as investigações dos dados específicos sobre o objeto de estudo e a coleta 

e preparação de material iconográfico (fotos e projetos de arquitetura), de obras relevantes 

para nossa questão central. Parte-se do entendimento das implicações da separação da arte 

e da técnica e como essa separação suscitou a formação de diferentes tipos de arquitetura, 

sobretudo com a atuação das firmas construtoras. Entende-se que as pesquisas arquitetônicas 

que buscaram relacionar a arte com a técnica resultaram em uma arquitetura caracterizada 

pelo pragmatismo e pela experimentação em torno da forma e do programa, enfim, do partido. 

A pesquisa bibliográfica compreendeu além do acervo de imagens e publicações 

da Carioca Christiani & Nielsen; as realizações da empresa de origem alemã Companhia 

Construtora Nacional; a leitura de periódicos especializados em arquitetura, cultura e 

engenharia das décadas de 1920 e 1930: Revista de Arquitetura; Revista Polytechnica, 

Revista Brasileira de Engenharia; Revista do Clube de Engenharia; Boletim do Instituto 

de Engenharia, Revista da Escola de Engenharia do Mackenzie College, Revista da 

Prefeitura do Distrito Federal, Cimento Armado, Concreto, Forma e o levantamento 

em jornais diários, publicados no Rio de Janeiro – O Jornal, A Noite e O Paiz –, buscando 

a discussão de arquitetura; publicações consultadas por profissionais brasileiros, que 

compõem o acervo da Biblioteca Paulo Santos, do Centro de Tecnologia do Rio de Janeiro, da 

Escola Politécnica de São Paulo – sobretudo, as publicações alemãs e dinamarquesas.

Na Argentina foram pesquisados os acervos de publicações – livros e 

periódicos -, fotografias e projetos dos principais arquivos e bibliotecas da Argentina. 

Como a biblioteca da Sociedad Central de Arquitectos - SCA, do Cedodal, do Instituto de Arte 

Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo - IAA e do Centro de Documentacion 
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e Investigacion de la Arquitectura Publica - CeDiap. Para a realização dessa investigação 

foi importante o estágio realizado na Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires - FADU-UBA, entre junho e novembro de 2009. Esta teve como 

objetivo encontrar embasamento para várias questões: existe uma arquitetura do concreto 

armado sul-americana? Como foi o processo de implantação dessas empresas construtoras na 

Argentina e no Uruguai? Como era a discussão sobre arquitetura moderna nesse país? Esse 

roteiro foi traçado calcado em pistas sobre as conexões entre os arquitetos brasileiros 

e argentinos, por meio da publicação das conclusões dos Congressos Pan-Americanos 

de Arquitetos (aqueles realizados entre 1921 e 1930), fato que nos fez questionar se não 

existiria essa mesma relação entre as grandes empresas construtoras.

Também foi importante a pesquisa em meios digitais como o acervo do Centro 

de Archives d’Architecture du XXe siècle da Cité du Patrimoine da França, onde são mantidos e 

conservados os projetos realizados pela Béton Armé Hennebique.

A estrutura do trabalho

Esta tese é composta por três capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. A leitura das três partes pode ser realizada de forma autônoma, caso 

seja a vontade do leitor. Elas são pensadas como três caminhos traçados por um mesmo 

fio condutor: a modernização da arquitetura brasileira e sul-americana pelas grandes 

construtoras especializadas no concreto armado na primeira metade do século 20, buscando 

mostrar como essa premissa é moderna, e como toda experiência da modernidade é dotada 

de complexidade e, desse modo, rico em tramas passíveis de serem construídos.

O primeiro capítulo – A modernidade arquitetônica: construção de um ideário – 

está dividido, em duas partes, a primeira, perpassa pela dialética de alguns pares conceituais 

ligados às questões da modernidade: racionalismo e engenhosidade, engenheiros e arquitetos, 

técnica e arte. Buscam-se os elementos de diálogo entre os profissionais do espaço construído 

e sua importância para o processo de inserção das construtoras como o fio condutor desta tese. 

Segundo revelam-nos algumas pistas que nos permitem pressupor a existência de uma conexão 

entre as construtoras multinacionais – da Alemanha e da Dinamarca. O objetivo delas não é o 

de questionar a identidade nacional e a cultura de cada país, mas pragmaticamente construir, 

com rapidez, segurança, eficiência e economia. A segunda parte procura na historiografia da 

arquitetura moderna os caminhos da formulação da arquitetura, que tem como premissa a 
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técnica construtiva. Alguns partem do pressuposto de que a separação entre a arquitetura e a 

tecnologia foi o paradigma para a constituição de nova tradição calcada na técnica construtiva, 

como Sigfried Giedion e Kenneth Frampton, entretanto, existem outros autores, como Giulio 

Carlo Argan, que entendem esta concepção como um equívoco.

No segundo capítulo – A cultura técnica: constituição e consolidação de uma 

tecnologia construtiva –, explora o discurso, o imaginário e o ideário montado com base 

nos intensos diálogos que ocorreram entre a Europa e as Américas do Sul e do Norte de 

constituição e consolidação da cultura técnica do concreto armado. Procura-se, desse modo, 

demonstrar como esse objeto de estudo particular, ambíguo, cuja designação vai mudando 

conforme o período, ora material, ora técnica construtiva, ora sistema construtivo, e foi 

incorporado pelas ciências modernas que o transmutaram numa tecnologia construtiva. 

Diante da diversidade de abordagens, o capítulo foi dividido em duas partes: 1) o concreto 

armado e a construção do panorama intelectual de seu invento, passando pelas várias 

experiências e elaborações teóricas até sua inserção entre os engenheiros brasileiros; e 2) 

a tecnologia construtiva do concreto armado e o discurso dos arquitetos em prol de nova 

prática arquitetônica derivada da premissa da técnica construtiva. Busca-se, neste capítulo, 

desenhar a interface entre a tecnologia construtiva e a arquitetura, em conjunto com o início 

do discurso dos arquitetos sobre o novo sistema construtivo, verificando como se deu a 

construção de um discurso em torno do concreto armado. Investiga-se, logo, o sentido dessa 

modernidade concreta e sua dialética com a tecnologia construtiva para a elaboração de nova 

abordagem: existiu uma arquitetura que é derivada da técnica?

No terceiro e último capítulo - As grandes empresas construtoras e a modernização 

da arquitetura sul-americana – fez-se o caminho inverso ao outros dois, ao constatar-se, 

desde o princípio, que da consolidação da cultura técnica do concreto armado permitiu 

configurar-se em uma prática arquitetônica. Com base na análise da atuação dessas firmas é 

possível identificar-se uma conexão entre os profissionais do espaço construído mais amplo 

do que normalmente se conhece – Brasil e Europa – para Brasil, Europa, Argentina, Uruguai, 

Estados Unidos etc. Demonstra-se assim que os diálogos se deram em distintos campos – os 

Congressos Pan-Americanos de Arquitetos são um exemplo – e em diferentes esferas, além 

da diplomática. Entre os protagonistas dessa empreitada, as grandes empresas construtoras 

ocupam um lugar singular: as de origem alemã como Wayss & Freytag, Philipp Holfmann 

& Cia./GEOPÉ e a dinamarquesa Christiani & Nielsen. A inserção destas no contexto sul-

americano sucedeu por diferentes fatores, dependendo da construtora, mas um aspecto 
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relaciona todas, trata-se do papel desempenhado por essas empresas como agentes da 

modernização dos países.

Para dar conta de tal complexidade, o capítulo foi dividido em três partes: 1) o 

processo de modernização de dois países sul-americanos, em particular Brasil e Argentina, 

entendido com base na análise da evolução urbana das cidades-capitais das jovens 

repúblicas, buscando-se similaridades e diferenças, destacando os momentos de inserção 

das construtoras estrangeiras; 2) as empresas construtoras como responsáveis por vários 

empreendimentos no continente sul-americano, sendo alguma dessas obras essenciais, 

pontuando-se os aspectos inovadores para a compreensão do desenvolvimento da nova 

prática arquitetônica destacada por Smith-Miller; 3) Adequação e incorporação de um 

corpo de profissionais capazes de assimilar o novo conhecimento decorrente da atuação 

das construtoras, apesar de estrangeiras, permitindo a transmutação numa prática nova e 

própria da América do Sul, criando nova geração de profissionais do espaço.

Identificam-se alguns engenheiros, construtores e engenheiros-arquitetos 

que foram importantes para a formulação da cultura técnica do concreto armado. Propõe-

se, logo, analisar a trajetória de personagens como: do construtor Lambert Riedlinger, do 

engenheiro arquiteto William Fillinger, do arquiteto Joseph André Gire, do engenheiro Emílio 

Henrique Baumgart, de Alejandro ou Alexandre Baldassini e do arquiteto Robert Russel 

Prentice. Todos esses profissionais tiveram algum tipo de contato na cultura técnica e na 

prática arquitetônica, seja trabalhando numa ou em conjunto com uma empresa construtora 

especializada em concreto armado, seja ela de origem alemã ou dinamarquesa, ou foram 

conhecer os laboratórios de ensaios de material de suas universidades e escolas técnicas. 

Todos eles souberam tratar os saberes adquiridos nessa experiência e aplicá-los na prática 

em obras construídas no Brasil com muita perícia.

Nas considerações finais – A tropicalização de uma cultura austera e estrangeira: 

a conquista do concreto armado como um material autônomo brasileiro e sul-americano –, ter 

mostrado que existe outra forma de se apreender a arquitetura produzida na primeira metade 

do século 20, com base no entendimento da atuação das empresas construtoras especializadas 

no concreto armado, como agentes modernizadores da prática arquitetônica no Brasil, na 

Argentina e suas conexões sul-americanas. Esse paradigma traz à tona a modernidade, cuja 

premissa é a racionalidade construtiva, permitindo entender a modernização da arquitetura, 

superando a dualidade entre a arquitetura moderna e a eclética, bem como a ideia de estilo.
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“Existe um tipo de experiência vital – experiência 

de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades 

e perigos da vida – que é compartilhada por homens e 

mulheres em todo o mundo, hoje. Designarei esse conjunto de 

experiências de “modernidade”” (BERMAN, 2007, 24).

C A P Í T U LO  1
Complexidades da modernidade arquitetônica: as bases de 

uma construção
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C A P Í T U LO  1
Complexidades da modernidade arquitetônica: as bases de 

uma construção

1.1 Implicações empíricas. A construção da modernidade como 
experiência

O conjunto de experiências no tempo e no espaço, denominada como 

modernidade, repercutiu no campo da construção civil desenhando outro cenário permeado 

por paradoxos e contradições. A questão não é se é ou não moderna uma arquitetura, mas é 

entender a modernidade como uma experiência, que pode ser tanto da do enfrentamento do 

novo, gerando novas questões e concepções, quanto da do acúmulo. O ato de experimentar, 

em si, implica numa ação pessoal e é intransmissível, isto é, não pode ser ensinada, pois 

independe da repetição, cada experiência é um momento único. Trata-se de um ato subjetivo 

e passível de diferentes interpretações. A experiência está, logo, diretamente conectada à 

memória (PIGAFETTA & ABBONDANDOLO, 1999, 18). 

Essa ideia, atribuída a Adorno, está conectada ao desenvolvimento da prática 

arquitetônica e entender as transformações nessa atividade humana, engendradas pela 

modernidade, é o objetivo desta parte do capítulo 1. Para tanto, propõe-se neste capítulo, 

perpassar pela dialética de alguns pares conceituais ligados às questões da modernidade: 

racionalismo e engenhosidade, engenheiros e arquitetos, técnica e arte. Compreender os 

fenômenos caracterizadores dessa realidade perpassa pelo entendimento de sua fugacidade, 

de que tudo pode se “desmanchar”, mudar de significado ou simplesmente se perder 

(BERMAN, 2007, 24). 

Georg Simmel, em A metrópole e a vida mental1, uma conferência realizada 

em 1903, enfatizou como a modernidade acometeu o indivíduo extirpando sua “autonomia e 

individualidade da sua existência em face das esmagadoras forças sociais, da herança histórica, 

da cultura externa e da técnica de vida” (SIMMEL, 1902 In: VELHO, 1976, 11). Esse ser 

humano, essencialmente urbano, vive em conflito, porque seus antigos pontos de referências, 

como largos, morros, praças, ruas etc. foram, aos poucos, sendo destruídos, ampliados, 

1  Die Grosstadt und das Geistesleben.
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reformadas e transformados em outra coisa, em nova cidade, na metrópole como Londres, 

Paris, Berlim, Copenhagen, Viena, Nova York, Chicago, Buenos Aires, Montevidéu, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. Noções como tempo, antes medidas pelo amanhecer e 

o anoitecer, foram convertidas em horas, minutos e segundos. Com a iluminação, primeiro a 

gás e depois a energia elétrica, dos espaços urbanos e dos locais de trabalho, intensificou-se 

o período de trabalho. O reflexo desse fenômeno moderno na construção civil foi a demanda 

por maior eficiência, rapidez e economia. Essas mudanças foram sentidas, paulatinamente, 

no ato de construir:

“... os estilos são virtualmente infinitos e, na primeira metade do século 19, tornam-

se de fato incontáveis, portanto, os executores, a menos em um determinado 

estilo, deverão manter-se, por assim dizer, neutros entre os numerosos repertórios 

diferentes e limitar-se ao trabalho mecânico do traduzir determinados desenhos 

para a pedra, madeira, ferro ou alvenaria sem possibilidades de participação 

pessoal no trabalho. O meio de execução adequado a essa situação é exatamente 

a máquina, a qual, neste período está invadindo a indústria e, em certa medida, 

também, os canteiros de obra” (BENEVOLO, 2009, 29-30).

Já na teoria arquitetônica, segundo Benevolo, por outro lado, as consequências 

foram diferentes:

“A arquitetura forma com a pintura e a escultura a tríade das artes maiores; estas 

e as demais artes estão condicionadas a um sistema de regras, deduzidas em 

parte da Antiguidade, e em parte individuadas por convergências pelos artistas 

do Renascimento, que se consideram universais e permanentes, tendo como 

fundamento a natureza das coisas e a experiência da Antiguidade concebida 

como uma segunda natureza” (BENEVOLO, 2009, 26).

Esse sistema de regras foi universal, o que garantiu uma unidade de linguagem, a 

capacidade de adaptação a diferentes circunstâncias e a formação de uma tradição, entendida 

com o sentido dotado por Theodoro Adorno advinda do latim tradere, ou seja, transmitir. 

Havia, nessa prática arquitetônica, uma ideia de transmissão espontânea, de passagem 

do conhecimento de uma mão para a outra, como uma herança que passa de geração a 

geração sem interrupção (ADORNO, 1967, 29 apud: PIGAFETTA & ABBONDANDOLO, 1999, 

17). Esse modelo fez parte de nossa cultura arquitetônica, e ainda faz, pois ao abordar a 
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história da modernidade arquitetônica no século 20 percebe-se um paralelismo entre ideais 

enraizados há muito tempo na teoria da arquitetura permeando o discurso dos arquitetos: 

“É que o pensamento tradicionalista percebe o progresso como uma “evolução” em respeito à 

tradição e não como uma revolução que anularia todos os traços do passado2” (PIGAFETTA & 

ABBONDANDOLO, 1999, 16).

A crise na tradição clássica ocorreu quando o conceito de experiência ganhou um 

sentido mais latente e predominou sobre a tradição, provocando tensões, cisões e, por vezes, 

adesões:

“Essa convenção (a de atribuir caráter necessário e sobre-histórico a uma 

escolha particular), enquanto se permanece dentro da cultura clássica, não 

pode jamais ser enunciada diretamente; é percebida de vez em quando, como 

limite e como insucesso, no caminho de algumas experiências mais profundas, e 

a tensão que disso deriva é uma das forças principais que dão impulso à cultura 

arquitetônica especialmente nas últimas fases” (BENEVOLO, 2009, 26 e 28).

Mais resistentes às inovações tecnológicas e reticentes quanto às consequências das 

novas necessidades, que rapidamente alteravam a paisagem construída das cidades, parece que 

os arquitetos vagavam entre uma luta ideológica pela preservação de valores, de bens construídos 

e de uma tradição rígida, e a completa adequação dos princípios de estética vigentes:

“Com efeito, as regras clássicas, uma vez reconhecidas experimentalmente sua 

contingência, são mantidas como modelos convencionais para os artistas da 

época. Por conseguinte, na aparência nada muda, porque se continua a fazer uso 

das mesmas formas; em substância, porém, ocorre uma verdadeira reviravolta 

cultural, por que já não existe margem entre as regras e as realizações concretas, 

e os supostos modelos podem ser conhecidos com toda precisão que desejar. A 

adequação a tais modelos depende somente de uma decisão abstrata do artista, 

tomada fora de toda condição real; o Classicismo, no momento em que chega a 

ser precisado cientificamente, torna-se uma convenção arbitrária e transforma-

se em neoclassicismo (BENEVOLO, 2009, 29).

2  Tradução da autora do original: «C’est que la pensée tradicionaliste perçoit le progrès 
comme une “évolution” dans le respect de la tradition et non comme une révolution que anéantirait toute 
trace du passé.»
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Por um lado, o impacto dos aprimoramentos tecnológicos – a percepção 

das possibilidades formais dos elementos estruturais, advindos da compreensão do 

funcionamento dos esforços sofridos por eles – na arquitetura permitiu a ampliação e a 

revisão do conhecimento de obras arquétipos e míticas, como os templos gregos e romanos 

com a invenção de equipamentos que possibilitaram revelar substâncias químicas antes 

desconhecidas. A antiguidade clássica foi relativizada como um período histórico como os 

outros, passível de ser reproduzido e estudado por métodos científicos. Por outro lado, as 

implicações dessas descobertas provocaram uma crise de valores estéticos na arquitetura, 

criando-se um vazio teórico sobre a questão do estilo, incorrendo no fim do século 19 no 

ecletismo, no historicismo3, no revivalismo e no tradicionalismo que foi contraposto ao 

modernismo, que buscava uma forma nova para a arquitetura. 

O arquiteto desse período deparou-se no limiar da necessidade de mudar sua 

prática diante da experiência da modernidade. Seus clientes eram outros com demandas bem 

distintas dos programas tradicionais. As escalas também eram outras. Uma das consequência 

da Revolução Industrial foi a produção de produtos em quantidade jamais vistas para uma 

massa consumidora de abrangência mundial. O comércio exterior foi, e é, um dos principais 

mercados, pelo qual a economia dos países se relaciona. A demanda pela racionalidade no 

processo de produção, isto é, a produção passa a ser pensada desde o desenho do produto 

até sua chegada nas mãos do consumidor como um padrão, engendrada por questões de 

economia e de mercado. 

A expressão da distribuição dos pesos num edifício foi um dos imperativos 

básicos de toda a arquitetura clássica, assim se constituía o repertório de colunas, pilares, 

capitéis, bases, cornijas, tríglifo etc. A solidez que o discurso requeria devia demonstrar, por 

sua vez, que o edifício estava plantado sobre a terra, isto é, era a expressão de hierarquia, de 

valores e ali estaria sempre como testemunho. A modernização e a modernidade arrasaram 

conceitualmente com essa ideia de permanência, instalando em seu lugar outras, como a 

fragilidade, a mobilidade e a transformação (LIERNUR, 2006, 115). 

Um movimento semelhante ocorreu na arquitetura, sendo realizada a margem 

da “liberdade individual” do arquiteto apto a manipular, reduzindo ou ampliando os modelos 

3  Denominação dada pelos escritores anglo-saxões do século 19 aos diferentes estilos cujos 
nomes advinham com o sufixo neo-: árabe, gótico, clássico, mouro etc. Esta palavra possui um significado 
próprio na história da filosofia (BENEVOLO, 2009, 29).
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Fig. 1. O arquiteto e as novas possibilidades formais, possibilitadas pelas inovações técnicas. Montagem realizada 
por Y. R. Yerbury em 1930.
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históricos, por conseguinte, sua experiência era seu conhecimento, para tanto, fazia-se 

necessária nova arquitetura. Para Peter Collins, se começou a pensar num novo estilo para a 

arquitetura a partir de meados do século 19, contudo, vários argumentos foram devassados 

sem que nenhuma arquitetura nova surgisse, por uma razão, era impossível estabelecer-se 

novos parâmetros sem o surgimento de novo sistema estrutural, que só ocorreu em 1890, 

com o desenvolvimento comercial tanto do aço, como do concreto armado (COLLINS, 1965, 

129). A arquitetura praticada nas últimas décadas do século 19 e, sobretudo, nas duas 

primeiras do século 20, demorou a desenvolver como novo estilo, mais racional, porque ainda 

permaneciam intactos os conceitos norteadores dessas práticas, como os de composição, 

hierarquia, harmonia, simetria e belo. 

Novos atores surgiram, e aos poucos, os arquitetos tiveram de dividir seu campo 

de ação com os engenheiros modernos, bem como com os “práticos” e com as construtoras, que 

respondiam a essa demanda com maior agilidade, com construções mais econômicas, de rápida 

construção e funcionais, principalmente, conectadas com as inovações tecnológicas do momento. 

Entretanto, essa somente pôde ser concretizada com a formulação de uma cultura técnica do 

concreto armado, em que diferentes agentes e condições foram importantes e serão tratados no 

segundo capítulo.

Entre o racionalismo e a engenhosidade

A modernidade, de fato, colocou nova premissa para a arquitetura, pois uma 

edificação não era mais apenas o resultado de uma intenção artística (isto é, do almejo ao 

belo), mas a resultante do pensamento da racionalidade construtiva, imposto pelos novos 

parâmetros arquitetônicos e técnicos, como sistemas construtivos, novos programas e 

novas espacialidades. As novas técnicas construtivas permitiram a arquitetura, com base 

na concepção matemática e da abstração do funcionamento estrutural, assumir novas 

possibilidades formais e espaciais. Essa operação da:

“..., razão implica a intervenção de uma regra ou lei entre a experiência direta 

do mundo e qualquer práxis ou techné como a arquitetura. É esta noção – a de 

que a arquitetura é resultado da aplicação de regras gerais estabelecidas por 

uma operação da razão – que deve ser tomada como a definição mais geral do 

racionalismo em arquitetura” (COLQUHOUN, 2004, 68).



23

Vê-se, assim, que a arquitetura passa a situar-se ao nível da técnica construtiva, 

e o trabalho do arquiteto estava diretamente ligado ao do engenheiro e, assim, ao da 

construtora. Novos valores vêm à tona: economia, eficiência e inovação formal. Os 

historiadores da arquitetura moderna perceberam a ocorrência de duas cisões fundamentais 

na arquitetura, intrinsecamente relacionadas, entre eles estavam Sigfried Giedion (1941) e 

Michel Ragon (1965) que perceberam, em diferentes momentos, a separação entre o trabalho 

do arquiteto e o do engenheiro, ou seja, uma cisão entre a arquitetura e a execução. A ação 

de construir edificações, com base num projeto ou de pensar o espaço, norteado pela razão e 

pela emoção, passa a ser apenas calcado por parâmetros artístico, segundo atribui o discurso 

predominante da arquitetura moderna.

Outro fato foi que, segundo os historiadores modernos, a base de formação 

do arquiteto consistia no desenho, na cópia das ordens canônicas, e na falta de apoio a 

inventividade, entendida como ação de criar o novo. A atividade do arquiteto, nesse sentido, 

considerava como inovação a analogia com as arquiteturas passadas, seja pelo ato de imitar 

os arquétipos consagrados da cultura clássica, pela justaposição de diferentes estilos num 

jogo retórico próprio do ecletismo, ou pela criação de formas novas, ainda calcadas nas 

regras clássicas da arquitetura (COLLINS, 1965, 139). 

A noção de arquitetura vai transformando-se ao longo do tempo, Alberti entendia 

por arquiteto aquele que “saiba imaginar as coisas com razão” (ALBERTI, 1485 apud: 

PATETTA, 1997, 69). Já no século 18 aparecem, dentro da taxonomia da arquitetura, indícios 

dessa separação entre arquitetura e ciência:

“Esta produção do espírito, esta criação é o que constitui a arquitetura, a 

qual consequentemente, pode-se definir como a arte de produzir e levar à 

perfeição qualquer edifício. A arte de construir não é, pois, senão uma arte 

secundária, que nos parece adequado chamar a parte científica da arquitetura. 

A arte propriamente dita e a ciência; está aqui o que acreditamos distinguir a 

arquitetura” (BOULLÉE, 1780 apud: PATETTA, 1997, 69).

Percebem-se, na definição do arquiteto francês Étienne-Louis Boullée, dois 

conceitos diferentes de arte: a de produzir e a de construir. Começam assim a aparecer os 

indícios da cisão discutida, que fica mais evidente quando associada à noção de perfeição 

que, para ele, só é possível ao “oferecermos uma decoração em relação ao tipo de construção 

em que está sendo aplicada, (...)”. Boullée acredita, como Alberti, que “é preciso conceber para 
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efetuar”, ao contrario de Vitruvio, que definia arquitetura como arte de edificar (BOULLÉE, 

1780 apud: PATETTA, 1997, 70). Essa noção de arquitetura como uma prática projetual era 

diferente do pressuposto do engenheiro. Enquanto o arquiteto tem de lidar com questões 

como a de gosto, sentimento artístico, moral e estética, o engenheiro lida com a razão, leis 

matemáticas e físicas, precisão e economia.

No século 19, esses conceitos ganham mais complexidade. Por um lado, a 

separação entre a arquitetura e engenharia na França era clara pela existência de duas 

escolas distintas: a École des Beaux Arts (Escola de Belas Artes) e a École Polytechnique 

(Escola Politécnica), cuja própria história de constituição já denota a separação entre a 

arquitetura e a construção (GIEDION, 2004, 238; BENEVOLO, 2009, 29). Por outro, tem-se 

as transformações socioeconômicas do urbano, que – relativizando – acabam por demandar 

uma cidade diferente e dinâmica, mais racionalizada, dotada de sistemas viários e de serviços. 

A cidade transforma-se num aparato para a economia capitalista, dotado dos mais modernos 

sistemas de comunicação, transportes, habitações e comércio, tudo para dar suporte aos 

novos modos de produção, e diante de tal, a cidade antiga com ruas estreitas e sem nenhum 

tipo de tratamento sanitário, paisagístico ou urbano, já não se adequava à reprodução do 

capital, necessitando ser reformada, reconstruída ou demolida, para dar lugar a nova mais 

eficiente e adequada.

O racionalismo tem origens na própria tradição, segundo pontuou Adorno, apesar 

de estar em contradição com ela. Sendo a tradição mais rígida e: “Seu meio não é a consciência, 

mas o caráter limitador, estabelecido, irrefletido, de certas formas sociais, a presença do 

passado: é este caráter que se move imediatamente no âmbito espiritual4” (ADORNO, 1967, 29 

apud: PIGAFETTA & ABBONDANDOLO, 1999, 16).

Primeiro, toma-se a definição filosófica de racionalismo, sendo uma versão 

sintética empregada como referência no Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss, que 

entendeu como:

“Toda doutrina (como o hegelianismo), que considera o intelecto humano capaz 

de atingir a plenitude da verdade objetiva, já que a realidade estaria organizada 

4 Tradução da autora do texto original: “Son moyen n’est pás la conscience, mais Le 
caractere contraignant, établi, irréfléchi, de certaines formes sociales, la présence du passé: c’est ce 
caractère que bascule immédiatement dans le domaine spirituel».
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segundo leis, recorrência e subdivisões equivalentes e semelhantes à organização 

do pensamento cognitivo” (HOUAISS, 2009, s.p.d.).

Para Abbagnano, há uma questão fundamental na constituição do racionalismo, 

tratando-se da “metafísica do intelecto, que é a tendência, em virtude da qual se afirma, contra 

o individualismo, uma única unidade, um único pensamento, da mesma maneira como os 

antigos afirmavam ser” (ABBAGNANO, 1998, 821-822). Essa definição, porém, foi calcada na 

essência filosófica da palavra. 

A problemática principal desse estudo – a construção e a modernização da 

arquitetura – gira em torno da questão das grandes construtoras especializadas no concreto 

armado, formadas por sociedades de engenheiros, geralmente, egressos das diversas escolas 

técnicas ou politécnicas dos países germânicos – Alemanha, Áustria, Polônia, Bulgária, 

Hungria, e ex-Tchecoslováquia – e da Dinamarca, sendo, a melhor conotação de racionalismo 

construtivo, assim, o emprego da razão dirigida para a construção.

Filosoficamente, Giambattista Vico dotou a palavra engenho5 do seguinte 

significado, que se tornou tradicional, consistindo na “faculdade inventiva da mente humana. 

Contrapôs, portanto, o engenho à razão cartesiana; analogamente, contrapôs à arte cartesiana 

da crítica, fundada na razão, a tópica como arte que disciplina e dirige o procedimento 

inventivo do engenho.” Portanto, ele “tem tanta força produtiva quanto à razão, porém menor 

capacidade demonstrativa”. Por sua vez, Kant deu a essa inventividade a conotação de talento 

natural do individuo, que não advinha do ensino, sendo “a superioridade do poder cognitivo 

proveniente da disposição natural do indivíduo, e não do ensino, e o distinguia em engenho 

comparativo e engenho logicizante” (ABBAGNANO, 1998, 333).

Concomitantemente ao paradigma da cisão entre arte e técnica, ocorre a 

transformação do pensamento projetual segundo sua racionalidade construtiva. Assim, o 

que mais importa na arquitetura não é a sua ornamentação, mas a estrutura que se torna 

ornamento, sem agregar nada supérfluo. Essa foi, para o arquiteto franco-belga Auguste Perret, 

a definição de arquitetura. Em síntese, após explanar sobre a história do concreto armado, 

ele dizia que “A arquitetura é a arte de fazer cantar os pontos de apoio” (PERRET, 1936, 425). 

A terminologia “ponto de apoio”, como atribuiu Peter Collins, adveio da transformação do 

pensamento dos elementos estruturais, como as colunas e vigas, anteriormente, concebidas 

5  lat. Ingenium; fr. Génie; al. Witz.
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como elementos standard da ordem clássica, cujas regras eram aquelas consagradas desde 

a Antiguidade, logo imutáveis. Não ocorria ao arquiteto, nesse sentido, que a forma e a 

proporção poderiam ser modificadas, mas foram quando se passou a pensar as estruturas 

de modo abstrato – matematicamente –, antes pelos engenheiros franceses e, depois, pelos 

arquitetos como Blondel e Rondelet (COLLINS, 1965, 188).

Tal poética da tectônica é ressaltada pelo historiador Kenneth Frampton, quando 

lembra que esse seria um caminho para reler-se a historiografia da arquitetura moderna. 

Baseando-se nos escritos teóricos do arquiteto alemão Gottfried Semper, Frampton afirma 

que a junção é o elemento tectônico primordial de transição da base estereotômica à tectônica 

(FRAMPTON, 2006, 557). Ele completa esse pensamento citando outro arquiteto alemão, 

Schilling, quando diz que a arquitetura transcende o pragmatismo da construção porque 

assume uma significação simbólica, e essa simbologia vem de sua capacidade de engendrar 

analogias – e não imitações – entre a forma orgânica e a tectônica. Essa interpretação 

permite-nos realizar aproximações, com base em outras referências, semelhanças e oposições 

entre obras que podem parecer distantes ou conectadas, onde as diferenças estilísticas não 

importam. O que de fato importa é o espaço arquitetonicamente criado:

“em geral a parte de construir, na medida em que supõe a capacidade de 

subordinar os meios ao fim e o fim menos importante ao mais importante. Nesse 

sentido, essa palavra [Arquitetônica] é usada por Aristóteles, que fala também de 

uma “inteligência e prática”, isto é, construtiva e operativa. Essa palavra foi usada 

pela primeira vez como nome de uma disciplina filosófica por Lambert, que usou 

como título de uma obra sua (Arquitetônica, 1771) e entendeu-a como “a teoria 

dos elementos simples e primitivos no conhecimento filosófico e matemático”. 

Kant retomou essa palavra para indicar “a arte do sistema”, ao qual dedicou o 

capítulo (III) na segunda parte principal de Crítica da Razão Pura. Como sistema, 

entendeu “a unidade de conhecimentos múltiplos reunidos sob uma única ideia”, 

isto é, organização finalista que cresce de dentro, como o organismo vivo. Na 

esteira de Kant, C. S. Peirce fala de arquitetura das teorias científicas e filosóficas 

cujas regras procura definir” (ABBAGNANO, 1998, 80-81).

Ambivalências na formação do campo de construção moderna. 

A formação histórica do campo da construção foi um processo caracterizado 
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por ambivalências, que surgem das tensões criadas diante da introdução de novo ator ou 

na modificação dos modos usuais de construção, que o dotam de complexidades. A partir 

de meados do século 18, e, sobretudo, no século 19, as modificações no concreto armado 

implicaram modificações no campo da construção, bem como na formação dos profissionais 

do espaço construído: dos engenheiros e arquitetos modernos.

Há ambivalências na formação das profissões que lidam com o “espaço construído”, 

com o ambiente urbano e com as tecnologias construtivas. A arquitetura é uma das 

profissões mais antigas do mundo e ganhou sua atual denominação desde o Renascimento, 

quando Brunelleschi, segundo Argan, construiu a cúpula da Igreja Santa Maria Del Fiori. 

Esta apareceu, como descreveu Alberti, “quase que por um milagre, mas por um milagre da 

inteligência humana”, no horizonte da cidade italiana de Florência, no século 15. Mais do que 

uma cobertura, um fechamento, a cúpula era uma estrutura espacial, um símbolo da perícia 

humana, a “representação infinita do espaço físico” e Brunelleschi, segundo Manetti, foi o 

inventor da cultura tecnológica na qual o procedimento construtivo teve um papel de destaque, 

isto é, a arquitetura como saber construtivo, de uma vontade estética advinda da técnica. Não 

era por vaidade, mas por sustentar uma ideia de leveza, poder e “inchado”, particípio dado pelo 

arquiteto ao imaginar a cúpula erguendo-se sem o suporte das armações:

“À parte os cálculos estáticos, Brunelleschi não parece ter-se preocupado em 

demasia com terminar de maneira harmoniosa, com uma cobertura adequada, a 

construção existente. Preferiu sobrepor a ela a sua grande máquina espacial, que 

visualizava ao mesmo tempo uma nova concepção do espaço e uma nova tecnologia, 

como se fosse uma demonstração gigante de uma nova realidade política, cultural, 

social. E mesmo essa ideia da arquitetura como mostra de tecnologia avançada era 

típica do gótico, especialmente estrangeiro” (Argan, 1998, 99).

Sua radicalidade possui uma singularidade mais do que tecnológica e formal, 

de esfera internacional, ela era histórica e ideológica. Próprio do contexto do Renascimento 

florentino, no qual os artistas procuravam dar expressão à nova condição política – burguesa 

e progressista – e técnico-cultural. A cúpula era a ligação entre o elemento clássico e antigo 

– Roma – e uma estrutura moderna, que dota de novo significado os termos “classicismo” 

e “monumento”. Qualificações que perpassam a história e condicionam os pensamentos 

vigentes a partir do século 18, com o Iluminismo francês, que foram retomados pelos 

arquitetos neoclássicos franceses, no que tange ao seu sentido estético, e pelos racionalistas, 
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à questão técnica, no século seguinte.

Nesse período, entretanto, com a concretização da cúpula, uma nova prática 

surgiu, com severas consequências no campo da construção, que com seu aparecimento até 

sua consolidação ocorreu uma ambivalência, que se trata da sobreposição de interesses por 

uma área comum de atuação. Tem-se, com esse momento simbólico e histórico – da cúpula de 

Brunelleschi – que institui um saber artístico ligado ao construtivo, a existência das guildas, 

que eram um tipo de “corporação de artesões” ou organizações separadas por ofícios, que 

só permitiam a passagem do conhecimento de um mestre para seu aprendiz, que subia de 

posição ao passar a ser assistente até que este tomasse o lugar do mestre. Essa passagem 

era feita pela prática, não sendo possível sua historicidade, já que se trata de algo não 

documentado. Nela, também, o importante não era a individualidade, mas a prática anônima, 

coletiva e contínua (SENNETT, 2009; HOUAISS, 2009). Essas corporações de ofícios que 

dominavam os saberes e compunham um dos braços da sociedade medieval contrastavam 

ao saber, calcado na originalidade e na subjetividade do arquiteto. O artífice representava o 

coletivo, o contínuo e o anônimo. Desse modo, foram construídas as catedrais de alvenaria 

de pedra, as casas com estrutura de madeira e fechamento de alvenaria de pedra ou tijolo e 

todas as edificações e “obras de arte”. 

O nascimento da técnica construtiva e da arquitetura moderna foi consequência 

da ruptura com esse campo do prático, num distinto momento e com outro significado, o 

qual, confrontado com as primeiras intervenções da Revolução Industrial, teve de recorrer 

à greve (BENEVOLO, 2009, 19-20), como no caso dos operários das obras associados à 

União Fraterna dos Trabalhadores de Paris e petições dos dois lados: dos operários e dos 

empresários da construção. Aquela União havia sido criada após a abolição, pela Assembleia 

Constituinte Francesa, do ordenamento tradicional das corporações ou guildas. Os operários 

estavam felizes com as novas perspectivas de trabalho, no entanto, queriam regras que 

pudessem garantir uma sobrevivência mínima, como a assinatura de um contrato com 

os empresários da construção (BENEVOLO, 2009, 19 apud: BARBAGALLO, 1951). Ações 

legais foram formalizadas como as leis Le Chapelier, de 17 de junho de 1791, na França e a 

Combination Act, de 1800, na Inglaterra, para garantir um pagamento razoável pelo trabalho, 

porém proibia a reunião e associações de categoria. Esse foi o exemplo dos carpinteiros 

franceses, também citado pelo arquiteto-construtor Auguste Perret, para demonstrar que o 

momento de predomínio do saber técnico sobre o prático (PERRET, 1936).

O discurso de defesa do saber teórico, de domínio do técnico sobre o prático, 
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foi enunciado de modo ambíguo, pois pressupunha a diferenciação de valores tidos como 

universais a liberdade e a igualdade. Contudo, nesse momento inicial de aplicação ainda era 

frágil sua concepção:

“Uma questão real e plena de dificuldades é traduzida em termos ideais e resolvida 

por essa maneira, abstraindo exatamente as dificuldades mais importantes; uma 

situação eminentemente dinâmica é discutida em termos estáticos e os raciocínios 

são colocados em forma absoluta, como se as teses sustentadas tivessem o valor 

de serem eternas e naturais. As dificuldades concretas, por outro lado, estão 

presentes e visíveis aos olhos de todos, e, portanto a abstração que é feita é, 

em certa medida, proposital, por uma convenção aceita por todas as partes” 

(BENEVOLO, 2009, 21).

As contradições discursivas eram evidentes, e não seria diferente numa sociedade 

que transformava seus valores secularizados rapidamente, logo, sem tempo de adaptação. 

Tal contradição acabou por engendrar classes sociais distintas, que eclodiu, sobretudo a 

partir de meados do século 19, que lutavam contra a figura do indivíduo. Do mesmo modo, no 

campo da arquitetura e da construção, o desequilíbrio entre teoria e prática possibilitou sua 

modernização.

Concomitantemente ocorria a sistematização da práxis das guildas na Enciclopédia 

de Diderot, que permitiu a difusão universal de um saber restrito e delineou o “processo de 

iluminação dos hábitos e costumes da sociedade pela razão” (SENNETT, 2009, 104). Tinha 

como intenção atingir ao leitor comum, sem pretender ser um manual técnico e, inverter os 

valores tradicionais do antigo regime, valorizando o trabalho manual ao procurar uni-lo ao 

mental. Logo, prática e teoria foram combinadas formando uma ciência prática, orientada 

para a formação, a organização e o gerenciamento dos diferentes ramos das atividades. Neste 

incluem-se desde a cidade, entendida como um ente ou um negócio urbano, que necessita de 

novos sistemas de circulação (ruas, avenidas, pontes etc.) e edifícios culturais, educacionais, 

hospitais; além de infraestrutura para o comércio internacional – importação e exportação 

– de produtos industrializados e matérias primas em estado bruto (complexos portuários, 

estradas de ferro, estações de ferro, armazéns, silos, usinas de geração de energia, fábricas 

grandes até pequenas etc.). Seria essa a base da engenharia, e por decorrência, da construção 

moderna? Tal condicionante ajuda-nos a entender o momento de industrialização dos dois 

componentes básicos do concreto armado: do ferro fonte ao industrializado, até ao aço; e, da 
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argamassa de cal ao cimento Portland e, por fim, ao concreto de alto desempenho.

Se havia essa ambiguidade entre o prático e o profissional da construção, seja 

ele o arquiteto ou o engenheiro, entre esses dois ocorreu uma segunda ambiguidade que 

emergiu com a modernização da construção. Implícita na condição moderna, de crescimento 

industrial e urbano, residia também na ideia de ruptura de uma tradição, condizendo com 

o momento em que a palavra “antigo” passou a representar algo sem valor, defasado e sem 

méritos6 e colocou condições marcadas pelas distinções entre os ensinamentos passados 

pelas escolas de arquitetura – que tiveram de atualizar seus currículos – e de engenharia:

“Naturalmente a transição depois destas datas (de instauração das escolas de 

engenharia) foi quase gradual. Não apenas os arquitetos continuaram a projetar 

trabalhos de engenharia civil durante muitos anos, mas era quase comum, 

mesmo no começo do século 19, que engenheiros como Gauthey e Telford fizessem 

projetos de igrejas. Contudo, fica assegurado que por volta de 1750 ocorreu uma 

divisão entre as duas profissões7” (COLLINS, 1965, 185).

A prática ganhou outro sentido, assim como a teoria no âmbito da arquitetura e 

da engenharia. Há em primeiro lugar o estabelecimento da equivalência entre “composição” 

e “construção” e, posteriormente, a importância dada à construção e às tecnologias 

construtivas como uma dimensão arquitetônica e projetual. Nesse sentido, a tecnologia 

construtiva toma um papel central, e cabe ao engenheiro e ao arquiteto buscar transformar 

sua prática compositiva para atender as demandas de natureza funcional, econômicas e 

6 Da forma que foram consideradas todas as instituições do antigo regime francês 
após a Revolução Francesa (14 de julho de 1789), entre elas a Academia de Arquitetura, criada em 
1671. Simbolicamente, o banimento do antigo foi representado pela decapitação de inúmeras pessoas, 
inclusive do rei e da rainha, pelo “Estado de Terror”, circunscrito pela falta de parâmetros e de normas. 
Certa “anarquia” que foi domada pela ascensão de Napoleão Bonaparte, que restaurou algumas daquelas 
instituições, como a Escola de Belas Artes (École des Beaux Arts) em 1806 (Giedion, 2004, 238; Ragon, 
1986; Pevsner, 1962; PFAMMATTER, 2000).

7 Tradução da autora do original: “Naturally the transition after these dates was quite 
gradual. Not only did architects continue to design works of civil engineering for many years, but it was 
quite common, even at the beginning of the nineteenth century, for civil engineers like Gauthey and Telford 
to design churches. Nevertheless, it can be asserted that about 1750 a division took place between the two 
professions”.
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utilitárias da cultura industrial e urbana. Se essa racionalização era necessária no século 19 

como ideário da profissão, logo a arquitetura tinha de suplantar os estilos e criar métodos de 

projeto ligados à construção, e assim, o sistema construtivo e materiais empregados eram tão 

importante quanto a forma.

O modelo de ensino de engenharia e arquitetura moderna foi criado na França, 

dentro das duas instituições de ensino fundadas em 1794-5 e 1829, respectivamente a École 

Polytechnique de Paris e a École Centrale des Arts et Manufactures. Outra instituição de ensino, 

mais antiga, existiu em Paris, era a École des Ponts et Chaussées, criada em 1747, segundo 

Picon, entre esta data inicial e 1851 – quando ocorreu a reforma no estatuto – passaram por 

lá mais de 2.000 alunos (PICON, 1992). Nelas, o ensino era baseado num sistema de métodos, 

e não de estilos, como na École des Beaux Arts8, ainda calcada no aprendizado no ateliê de um 

mestre de arquitetura. Tanto matemática, mas principalmente o conhecimento de química 

era aprendido na classe por meio de “princípios de procedimentos metódicos”, que “facilitava 

o domínio de qualquer problema possível e como tal era viável para todo aluno interessado e 

bem preparado”, como aqueles relacionados às novas tecnologias de construção: ferro, aço, 

cimento e vidro (PFAMMATTER, 2000, 304). 

Nas duas escolas, no momento inicial de funcionamento, arquitetura e engenharia 

eram concebidas como uma unidade, sobretudo porque a profissão era baseada nos mesmos 

fundamentos científicos, tecnológicos e humanísticos. Com o passar do tempo, determinado 

pelo aumento na complexidade dos saberes, já a partir de 1850, criaram-se especializações 

ou departamentos especializados para formar profissionais focados num delimitado tema. A 

Escola Politécnica de Zurich (Polytechnische Schule), fundada em 1855, foi a primeira escola 

de engenharia a ser criada segundo essa nova concepção de ensino (PFAMMATTER, 2000, 

303). No quadro 1, foram relacionadas as escolas de engenharia e arquitetura criadas entre 

1747 e 1855. Logo, arquitetura e engenharia tomaram caminhos distintos, indo a primeira 

8  A valorização do aluno e a formação de um profissional autônomo era uma das metas 
dessas duas escolas de engenharia, que tinham o objetivo de formar profissionais voltados para a indústria. 
O modelo de ensino de Durand era dinâmico, sendo independentemente do professor responsável pela 
disciplina. O professor era apenas um comunicador, segundo PFAMMATTER. Já na École des Beaux Arts, 
o princípio do ensino estava calcado no modelo ou pela imitação dentro do ateliê do mestre, conectando, 
desse modo, os projetos de edificações com o trabalho pessoal do “Mestre”, seu estilo; o trabalho partia 
de um catálogo de soluções tipológicas organizada por nível de complexidade – de uma simples casa ao 
urbanismo (PFAMMATTER, 2000, 302-304).
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para o campo mais humanístico, social e artístico, enquanto o segundo foi especializando-se 

nos temas científicos, industriais e técnicos.

Quem era capaz de guiar a sociedade moderna pela nova era de inovações 

tecnológicas? Entre as bases do Estado Moderno estava o desenvolvimento das ciências e das 

tecnologias como meio de melhoria das condições de vida dos cidadãos livres e iguais, e do 

bem-estar individual sob a estrutura de um governo democrático, suportado pela educação 

pública. Com esse objetivo, primeiro na França, seguido da Áustria e dos Estados Unidos e 

depois pela Alemanha, a tradição da educação politécnica e industrial foi estabelecendo-se 

(PFAMMATTER, 2000, 8).

Quadro 1: O ensino da Arquitetura e Engenharia Moderna

Ano de criação Nome Cidade / Estado

1747 École des Ponts et Chaussées Paris / França
1794/95 École Polytechnique Paris / França

1799 Bauakademie Berlim / Alemanha
1806 École des Beaux Arts Paris / França

1806 Instituto Politécnico Praga / República Tcheca
1815 Instituto Politécnico Viena / Aústria
1821 Gewerbeakademie Berlim / Alemanha
1825 Polytechnische Schule Karlsruhe / Alemanha
1827 Polytechnische Schule Munich / Alemanha
1828 Polytechnische Schule Dresden / Alemanha
1829 École Centrale des Arts et Manufactures Paris / França
1829 Stuttgart Stuttgart / Alemanha
1829 Escola Técnica de Copenhague Copenhague / Dinamarca
1831 Polytechnische Schule Hanover / Alemanha
1855 Polytechnische Schule Zurich / Suiça

Quadro elaborado a partir de: PFAMMATTER, Ulrich. The making of the Modern Architect and Engineer. The origins 
and developmente of a scientific and industrially oriented education. Berlin: Birkhäuser, 2000; PICON, Antoine. 
L’invencion de l’ingénieur moderne. L’École des Ponts et Chaussées, 1747-1851. Paris: Presses de l’école nationale 
des ponts et chaussées, 1992; A formação do Engenheiro Civil na Dinamarca. In: Notas Profissionais. Revista 
Brasileira de Engenharia. Rio de Janeiro: n. 35, set. 1937, s.p.d.

Já no Brasil, o ensino de engenharia teve início em 1739, em Niterói, no Estado 

do Rio de Janeiro, onde funcionou a Escola de Arquitetos Medidores (lei n.122), em 1792, 

foi transformada em Real Academia de Artilharia, Fortificações e Desenho, e, transferida 

para a cidade do Rio de Janeiro, funcionando na Casa do Trem na ponta do calabouço no 

Rio de Janeiro (TELLES, 1994; ORTIGÃO Jr., 2004). A Academia Real Militar, foi criada em 
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4 de dezembro de 1810, foi reformada em 14 de junho de 1839 e renomada Escola Militar, 

teve seu ensino ampliado e aberto a estudantes civis em 9 de março de 1842 (decreto n. 

140), depois foram realizadas sucessivas revisões nos seus estatutos, em 1845, 1846, 1848, 

1855 e 1858, quando foi denominada Escola Central. A modernização desse ensino começou 

com a reforma de a Academia Militar em diferentes datas ao longo do século 19, começando 

pela abertura da instituição a alunos civis em 1839. Em 1858, foi renomeada como Escola 

Central, como homônimo da Escola Central de Artes e Ofícios de Paris, momento em que 

foram inseridas no currículo as matérias de matemáticas e de ciências físicas e naturais, e foi 

criada a carreira de engenharia civil pela separação, por completo, da tutela militar (Telles, 

1994, 83-122). Na reforma de 24 de maio de 1873 (lei n. 2.261), ela passa a ser regida pelo 

Ministério do Império e um ano mais tarde, em 25 de abril de 1874 (decreto 5.600), ela ganha 

a denominação que manteve até meados do século 20, Escola Polytechnica (O Brasil Technico, 

jul.-dez. 1924, 58-59). Outras instituições de ensino de engenharia foram abertas nos estados 

de São Paulo, Bahia e Minas Gerais, como a Escola de Minas de Ouro Preto (1876). Isso 

ocorreu dois anos depois da reformulação curricular da Escola Central, que foi novamente 

batizada como Escola Polytechnica em 1873, para que novas carreiras especializadas fossem 

abertas, como o curso de artes e ofícios. 

Fora o curso de engenharia civil, após 23 anos, as outras especialidades não eram 

procuradas por dois motivos: o primeiro seria a dificuldade de colar-se grau, sendo necessária 

a apresentação de uma tese final; e, segundo, essas profissões não tinham demanda devido 

a ainda incipiente condição industrial do Brasil. Com a abolição da escravatura (1888) e a 

Proclamação da República (1889), a Escola Polytecnica foi reformulada à semelhança da de 

Paris, com a criação do curso geral (com duração de três anos) e cinco especialidades de 

engenharia: civil, de minas, mecânica, industrial e agronômica (Telles, 1994, 477-479). Em 

1937, por fim, o nome da escola mudou para Escola Nacional de Engenharia.

No fim do século 19, foram fundadas duas escolas de engenharia em São Paulo – 

Escola Polytechnica (1894) e Escola de Engenharia do Mackenzie College (1896), bem como 

escolas de engenharia de Pernambuco (1895), de Porto Alegre (1896) e Salvador (1897). 

As instituições paulistanas espelharam-se no ensino da Politécnica francesa, mas não se 

pautavam por aplicações, desse modelo, como no caso da Escola Polytecnica paulista que 
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se espelhava no da escola técnica de Zurich e Karlsruhe9 e o Mackenzie, nesse momento 

dependente da “University of the State of New York”, no método aplicado nas escolas norte-

americanas, sendo as escolas brasileiras, também, releituras desses modelos (GITAHY, 2002, 

51; ATIQUE, 2007, 162).

Até meados da década de 1940, em todos esses institutos havia o ensino de 

arquitetura como especialização – na Escola Polytechnica de São Paulo (curso criado em 1896) 

e no Mackenzie College (1917) –, ou como disciplina na Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, 

como mostra o quadro 2. Mesmo assim, não havia uma regulamentação profissional que 

delimitasse a ação de cada um dos profissionais do espaço. Com o tempo, concomitantemente 

com o aumento da quantidade de profissionais atuando no mercado e das empresas 

construtoras, essa carência seria agravada. Algumas legislações foram ensaiadas com esse 

propósito, como na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente, em 1924 e 1926, 

sem surtir muito efeito na prática (GITAHY, 2002; FICHER, 2005; FREITAS, 2005; 2002).

Quadro 2: O ensino da Engenharia no Brasil

Ano de criação Nome Cidade / Estado

Ano de criação do curso 

de engenheiro arquiteto

1874 Escola Polytechnica do Rio de Janeiro Rio de Janeiro / RJ Arquitetura civil
1873 Escola de Minas de Ouro Preto Ouro Preto / MG Não possui
1893 Escola Polytechnica de São Paulo São Paulo / SP 1899
1895 Escola de Engenharia de Pernambuco Recife / PE Não possui
1896 Escola de Engenharia do Mackenzie College São Paulo / SP 1917
1896 Escola de Engenharia de Porto Alegre Porto Alegre / RS Não possui
1897 Escola Polytechnica da Bahia Salvador / BA Não possui
1911 Escola Livre de Engenharia Belo Horizonte / MG Não possui
1913 Faculdade de Engenharia do Paraná Curitiba /PA Não possui
1913 Escola Polytechnica do Recife Recife / PE Não possui
1914 Escola de Engenharia de Juiz de Fora Juiz de Fora / MG Não possui
1914 Instituto Eletrotécnico de Itajubá Itajubá / MG Não possui
1928 Escola de Engenharia Militar Rio de Janeiro / RJ Não possui
1931 Escola de Engenharia do Pará Belém / PA Não possui

Quadro elaborado a partir de: TELLES, Pedro Carlos da Silva. História da Engenharia no Brasil (século 20). Rio de 
Janeiro: Clavero Editoração / Clube de Engenharia, 1984-1993, 2º. Vol.

9  Local de formação do fundador da escola, engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza 
(1843-1917) que, como muitos estudantes de sua época, começou seus estudos de engenharia em Zurich 
(1861-1863) e terminou o curso na Escola Técnica de Karlsruhe, em 1867 (GITAHY, 2002, 49-51).
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A formação das instituições de ensino de arquitetura pode parecer confusa se 

confrontada com as instituições francesas, nas quais predominava a ideologia de direito dos 

homens à igualdade, liberdade e fraternidade, seja na política, no trabalho e na sociedade. A 

partir de 1808, quando a família real portuguesa desembarcou nos portos da então capital 

da sua maior colônia, ocorreram dois fatos importantes: um pela arquitetura e outro pelas 

características das construções civis. A partir de 1809, foi proibido o uso de treliças, rótulas 

e muxarabis como recobrimento dos vãos e das varandas nas edificações, os quais deveriam 

necessariamente ser substituídos por janelas de madeira e vidro e, os balcões, por grades 

de ferro. Para tanto, criou-se a Fundação Funilense no bairro da Lapa no Rio de Janeiro e se 

facilitou a entrada de vidro e ferro provindo da Inglaterra. 

Em 1816, veio por entendimento com do príncipe-regente Dom João, uma missão 

de artistas franceses liderada por Lebreton10 e foi criada a Escola Real das Ciências, Artes e 

Ofícios (decreto de 12 de agosto de 1816). Tal empreitada não foi concretizada, demorando 

mais quatro anos até a fundação da Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura 

Civil, denominada Academia Imperial de Belas Artes após a declaração da Independência (7 

de setembro de 1822). Entre 1826 e 188911, a Academia Imperial seguiu o ensino pedagógico 

da Escola de Belas Artes francesa, que reunia todos os cursos de cunho artístico numa única 

instituição: pintura, escultura, gravura e arquitetura. Essa escola era dirigida pelo arquiteto 

Grandjean de Montigny (1776-1850), sucedido por Francisco Bethencourt da Silva. O ensino 

era dado no ateliê do mestre, pela cópia dos estilos, sobretudo do neoclássico (RIOS FILHO, 

193-, 26).

Devido às tensões políticas, sociais e econômicas após a Guerra do Paraguai 

(1870), várias ações em prol da modernização do país tiveram reflexos na academia, 

colocando em dúvida a validade de um curso de arquitetura com apelos apenas estético-

formais. Esses atos contra a Belas Artes partiram de professores da Escola Polytechnica, que 

em seu âmbito criaram o curso de arquitetura civil com um perfil mais prático, científico, 

10  Esta missão compreendia dois perfis de profissionais: “quadro superior e artístico, com 
um chefe, seis professores e três assistentes” e “quadro complementar ou de artes mecânicas, com seis 
mestres de artes e ofícios” (RIOS FILHO, 193-, 25-27).

11  Sobre esse caso, ver: UZEDA, Helena Cunha de. O ensino de Arquitetura na Academia 
de Belas Artes: 1826-1889. In: PEREIRA, Sonia Gomes (org). 185 anos de Escola de Belas Artes. Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2002, p. 41-67.
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tecnológico e pronto para as novas demandas de programas construtivos (UZEDA, 2010, 

2). Um exemplo dessa campanha foi o pedido encaminhado pelo arquiteto Luiz Schreiner12 

(1832-1892) à Escola Politécnica, em 1884, de extinção do curso de arquitetura, não atendido 

no momento, sendo retomado, seis anos depois, já na estruturação da nascente República, 

quando a academia estava foi reformada e renomeada como Escola Nacional de Belas Artes, 

pelo então diretor Moreira Maia. No fim, o curso de arquitetura foi mantido com vários 

problemas, como a falta de um professor responsável pela cátedra de desenho de arquitetura, 

trabalhos práticos e projetos desde 1888 e a falta de alunos13. 

Nova crise abateu a instituição em 1930, após a realização da quarta edição do 

Congresso Pan-Americano de Arquitetura, em julho, no Rio de Janeiro. Dessa vez, a contenda 

foi entre um dos seus professores da escola, o engenheiro arquiteto Gastão Bahiana (1874-

1959), formado na Escola de Altos Estudos Industriais de Lille, em 188314, contra o antigo 

diretor da mesma, José Marianno Carneiro da Cunha Filho15. Bahiana em reunião do Clube 

de Engenharia, instituição tradicional criada em 1880, para o qual foi seu representante no 

evento dos arquitetos, relatou: 

“As conclusões apresentadas variavam entre dois extremos, enquanto certo 

congressista reclamava a supressão do arquiteto por considerá-lo “um elemento 

prejudicial à sociedade”, a maioria entendeu, pelo contrário, que o arquiteto é o 

único profissional que deve ser legalmente autorizado a tratar das edificações 

ou de urbanismo. Chegou-se mesmo a afirmar que o engenheiro só pode entrar 

nessas questões como auxiliar do arquiteto, nas mesmas condições do pedreiro, do 

carpinteiro e dos outros auxiliares da construção” (BAHIANA, 1930, s.p.d.).

12   Luiz Schreiner era engenheiro e arquiteto, formado na Real Academia de Belas Artes de 
Berlim, atuante no Rio de Janeiro (SEGAWA, 1999, 30).

13  Entre 1901 e 1910, havia em média 30 alunos matriculados na ENBA, mas era 
inexpressiva a quantidade que cursava arquitetura, variando entre nenhum e três alunos até 1910, quando 
houve sete inscritos (ver: UZEDA, jan. 2010).

14   Ficha de sócio do Clube de Engenharia n. 286, acervo da biblioteca.

15  José Marianno Filho era médico de formação e considerado “mecenas” da arquitetura 
“neocolonial”. Foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes entre 1926 e 1927, sócio-fundador da 
Sociedade de Belas Artes e do Instituto Central de Arquitetos e autor de inúmeros artigos publicados nos 

diários cariocas, principalmente n’O Jornal (ATIQUE, 2007, 272).
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Essa visão depreciadora do papel do engenheiro, em relação do arquiteto, feriu 

o orgulho de ambos representantes de associações de classe profissionais dos engenheiros: 

Bahiana e o engenheiro Arthur Motta, enviado do Mackenzie College ao Congresso Pan-

Americano. Motta, por sua vez, nessa mesma reunião, ressaltou o papel de cada profissional 

do espaço, lembrando que “as questões de caráter artístico referentes às construções devem ser 

afeitas a profissionais que tenham feito estudos especializados de arquitetura”. O engenheiro 

Gastão, dando continuidade a sua questão, propôs que fosse criado no âmbito das escolas de 

engenharia, uma seção de arquitetura, “que possa conferir o título de engenheiro arquiteto, 

mais ou menos dentro das normas seguidas pela École des Travaux Publics de Paris, na sua 

seção do “Batiment” (BAHIANA, 1930). Posto em votação tal ementa, os membros do clube 

aceitaram com unanimidade o pedido, que geraram respostas de dois atores em evidencia 

no fim da década de 1920: José Marianno Filho e o arquiteto Christiano Stockler das Neves. 

Ambos foram ou eram responsáveis pela formação de pensamento, respectivamente, 

na Escola Nacional de Belas Artes e na Escola de Engenharia do Mackenzie College. José 

Marianno no artigo “Desmanchando com os pés o que fez com as mãos”, publicado no O Jornal, 

partiu para o ataque ao desacreditar o engenheiro de seu profissionalismo como arquiteto:

“Acontece que o mandatário do Clube de Engenharia, que sempre se deu ao 

desfruto de se inculcar arquiteto, a despeito da mais formal incapacidade sobre 

a matéria, está interessado ele próprio em destruir o efeito das próprias palavras 

que proferiu nos corredores da Escola Nacional de Belas Artes, o autor da 

Catedral de Campos – sarrabulho arquitetônico onde três estilos se empenham 

em furiosa luta – mantém polêmica com seus ex-discípulos, empenhando-se por 

demonstrar que o pensamento do Clube de Engenharia é pejorativo à capacidade 

dos arquitetos, por isso que só lhes reconhece privilégio para a parte artística 

das construções, de onde se conclui que a parte construtiva seria considerada 

privativa do engenheiro” (CUNHA FILHO, 1930, s.p.d.).

Nesse sentido, a década de 1930, foi o momento de definição das atribuições 

de cada classe profissional, consolidada pela criação do Conselho Federal de Engenharia 

e Arquitetura – CONFEA (1933). Concomitantemente, foi fundada a primeira Escola de 

Arquitetura (1930) na cidade de Belo Horizonte, autônoma da engenharia e das belas artes, e 
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a Escola de Belas Artes (1928) em São Paulo16  .

Nesse ambiente, os projetos realizados no curso da Escola Nacional na primeira 

metade do século 20 tinham algo de modernidade. O dialogo através de discussões sobre 

arte, técnicas construtivas e indústria conforme interpretações do conceito de tradição, 

experimentação e racionalidade construtiva estavam presentes. No entanto, poucos 

arquitetos que se destacavam sabiam da existência do concreto armado como “material 

novo”. Denota a ação de Ludovico Berna – arquiteto e cátedra da cadeira de composição de 

arquitetura da escola – ao propor um projeto de habitação em cimento armado, divulgado na 

Exposição Geral de Belas Artes de 1908 (UZEDA, 2006). Apesar de o fato aparentar-se como 

curioso, o emprego do cimento e do concreto armado nas construções no Brasil já acontecia 

há algum tempo.

Esse embate continuará por muito tempo sem resposta, contudo, na década de 

1920, desenha-se um resultado, com a publicação de livros que faziam a apologia de uma 

arquitetura fruto das características plásticas do sistema construtivo. Por isso, precisam ser 

relativizadas algumas ideias recorrentes na historiografia da arquitetura brasileira, como a 

16  Além do curso da Escola Nacional de Belas Artes, existiam mais dois cursos de pouca 
expressão de arquitetura: uma na Bahia e outra em São Paulo. A Escola de Belas Artes de São Paulo foi 
criada em 1928 e existiu até 1934, teve curta duração por ter sido fruto da conturbada situação política da 
década de 1920, com foco no Movimento Tenetista de 1924, que transformou a cidade de São Paulo num 
campo de combate e pela revolução, na de 1930. Muitas edificações foram destruídas pelas trocas de tiros 
e o advogado Pedro Augusto Gomes Cardim conseguiu salvar o acervo da Pinacoteca, ganhando o apoio do 
poder público para idealizar a Academia de Belas Artes para compor um tripé de manifestações artísticas 
paulistanas: Academia, Conservatório Dramático e Musical, e Teatro Municipal. Sua instalação deu-se em 
1925, mas teve de esperar três anos para a sua concretização. Ficou conhecida como a “Escola da Família 
Cardim” e tinha um método de ensino de revalorização dos valores tradicionais das artes plásticas, num 
momento em que as ideias da vanguarda artística europeia eram “antropofagizadas” pelas ações do grupo 
que realizou a Semana da Arte Moderna de 1922. Seus docentes eram, sobretudo, politécnicos, como 
Alexandre Albuquerque – vice-diretor da Belas Artes – Amador C. Prado, Gomes Cardim Filho e Bruno 
Simões Magro. Aquele primeiro defendeu no III Congresso Pan-Americano de Arquitetos, ocorrido em 
Buenos Aires, em 1927, a formação de arquitetos no âmbito das Escolas de Belas Artes, mas no seu retorno 
encontrou um cenário contrário a essa opção, formulando um curso calcado nos princípios artísticos, no 
desenho, não nos técnicos. Consequentemente, isso reduziu a procura pelo curso de jovens principiantes 
na construção civil e aumentou a de projetistas, construtores e avaliadores. As quatro turmas formadas 
entre 1931 e 1934 continham 39 alunos, dos quais 19 já eram experientes no mercado da construção civil 
(MODERNELL, 2001, 31-32; FICHER, 2005, 215-216).
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de atraso ou anacronismo da prática arquitetônica ensinada pelas instituições brasileiras – 

examinando a situação dos arquitetos: até 1920, havia os formados nas poucas escolas de 

belas artes existentes no país, como a Nacional do Rio de Janeiro, a de São Paulo e outra, 

de menor abrangência, da Bahia –, como a exercitada pelos profissionais (MORALES FILHO, 

1964). De outro lado, existiam os profissionais estrangeiros que vinham para atuar nas 

filiais das construtoras europeias ou mesmo nas firmas brasileiras, pois geralmente faltavam 

especialistas brasileiros. E havia os brasileiros formados em escolas da Europa e dos 

Estados Unidos, tendo um contato mais próximo com as discussões da vanguarda artística e 

arquitetônica, bem como o aprimoramento das técnicas construtivas. 

Afinal, por onde andavam os arquitetos? A capital do país, o Rio de Janeiro, entre 

1902 e 1906, foi modificada pela abertura de avenidas e por obras de modernização dos 

equipamentos urbanos e de infraestrutura. Se, de um lado da Avenida Central, a maior obra 

do plano de melhorias de Pereira Passos, estava localizado o ponto inicial do porto e a Praça 

Mauá, do outro lado estava o Teatro Municipal, que limitava um dos quatro cantos da Praça 

Floriano Peixoto, com outras edificações que abrigavam instituições culturais, representativas 

do governo municipal e do poder jurídico como a Biblioteca Nacional e o Palácio Monroe, 

fechado pela Escola Nacional de Belas Artes. A Avenida Central (mais tarde, renomeada como 

Rio Branco) foi inaugurada em 15 de novembro de 1905 com 30 edificações prontas e mais 85 

em construção, após 20 meses e sete dias de obras de urbanização (KUSHIR & HORTA, 2006).

Além das tensões entre os arquitetos e engenheiros, existia aquela entre os 

profissionais da construção (arquitetos e engenheiros formados) e os práticos. Olavo Bilac e 

Lima Barreto escreveram, no dia da inauguração da avenida, sobre esse triunfo do artístico e 

do técnico sobre o prático:

“O meu medo, o meu grande medo, quando vi que se ia rasgar a avenida, foi que a 

nova e imensa área desapropriada fosse entregue ao mau gosto e à incompetência 

dos mestres de obras. (...) Graças sejam dadas a todos os deuses! O governo 

interveio nesse descalabro – e os chalés, as platibandas com compoteiras, as 

casas com alcovas, os sotãozinhos de cocoruto, os telhados em bico, as vidraças de 

guilhotina, as escadinhas empinadas, os beliquetes escuros, os quintais imundos, 

os porões baixos – tudo isso recebeu um golpe de morte” (BILAC, 1904; BARRETO, 

1905; s.p.d. apud: KUSHIR & HORTA, 2006). 

Seria apenas na década de 1920 que intervenções de grande escala acometeriam 
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a cidade novamente, na gestão de Carlos Sampaio. Com a aproximação dos cem anos da 

independência do Brasil, iniciou-se a montagem de uma exposição de caráter internacional. 

Aberta para a visitação no fim de setembro de 1922, a Exposição Comemorativa do 

Centenário17 ocupava a região entre a ponta do calabouço e a praia de Santa Luzia, resultante 

do desmonte total do morro do Castelo onde se localizavam as primeiras edificações do Rio 

de Janeiro colonial. Muito criticada pela imprensa, pelas dívidas geradas ao município, a obra, 

dirigida por um grupo de arquitetos, foi observada por todos os habitantes e literatos da 

cidade (KESSEL, 2001). Esse foi caracterizado como o momento de afirmação dos arquitetos 

brasileiros, sobretudo aqueles ligados à Escola Nacional de Belas Artes. Entretanto, em 

entrevista ao diário carioca O Jornal, o jovem arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana menciona 

a permanência de uma situação complexa entre os arquitetos e os práticos: 

“a cidade começou intensivamente a preocupar-se com a estética das suas 

construções, prestigiando o arquiteto e jogando para terceiro plano a 

personalidade do mestre de obras, até então a única autoridade ouvida e 

respeitada, em cânones de arte no Rio de Janeiro” (O JORNAL, 1927a, 3).

Já se está no fim da década de 1920, momento importante para a introdução 

do concreto armado no país, pois coincide com o período de formação das empresas 

construtoras especializadas em concreto armado, de instalação das primeiras usinas de 

cimento e da primeira empresa siderúrgica, a Belgo-Mineira, e de crescimento intenso das 

principais cidades brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre). Na 

década seguinte, vê-se o aprimoramento do concreto armado como tecnologia construtiva 

de domínio não apenas estrutural, mas também de projeto de arquitetura e, em 1940, sua 

consolidação como cultura técnica.

17  A boa repercussão da exposição, tanto na imprensa nacional como internacional, estava 
presente principalmente nos periódicos especializados em arquitetura. Fotos e impressões do evento, com 
a exposição do Pavilhão que representava a Argentina, foram publicados em duas revistas argentinas: El 

Arquitecto e Revista de Arquitectura. Na primeira, Ricardo Severo publica um artigo “Arquitectura Colonial 

Brasileña”, estilo predominante das edificações. A segunda era o órgão de divulgação da Sociedad Central 
de Arquitectos, sendo o modelo seguido pelos arquitetos atuantes no Brasil para a fundação do Instituto 
Central de Arquitetos, em 1921.



41

1.2 Lacunas de definições

A arquitetura é a arte de construir concebida com a intenção de ordenar 

plasticamente o espaço, cuja noção muda conforme a transformação de ideologia e dos 

fatores econômicos e sociais, assim como, das ideias filosóficas. Estas são de duas ordens: 

as científicas e as artísticas (CORONA & LEMOS, 1972). O arquiteto é aquele que opera uma 

escolha entre uma e a outra, moldando o partido do projeto. Essa operação da razão é a 

definição de racionalismo na arquitetura e é composta por um complexo sistema, expresso 

pela antítese entre a razão, a ordem, a necessidade e o universal versus a intuição, a desordem, 

à vontade e o particular. Essa ideia de racionalismo é intrínseca a toda arquitetura. 

No entanto, não existe um consenso quanto à forma de abordagem, entre os 

teóricos da arquitetura do século 20. De um lado existem aqueles como Sigfried Giedion 

(1941), Giulio Carlo Argan (1955) e Michel Ragon (1971) que relacionam essa ideia com as 

origens do Movimento Moderno e, de outro, aqueles como Alan Colquhoun (1988) e Giorgio 

Pigafetta (1997), que versam sobre a ideia de uma racionalidade que muda de significado ao 

longo da história. Sendo assim, a ideia de racionalismo era diretamente ligada aos diferentes 

contextos da história. Entretanto, há um consenso entre todos esses historiadores, que 

identificam nos séculos 18 e principalmente no 19 as origens da cisão entre as duas ordens 

que compõem a ideia de racionalismo, pois “o conceito de arquitetura dividiu-se em suas 

funções construtivas e científicas e suas funções representacionais e artísticas, sendo a razão 

reservada para a primeira e a emoção para a última” (COLQUHOUN, 2004, 69). 

Segundo Argan, em Arte Moderna, essa separação começou com a alteração 

no significado do ato de construir, fenômeno epistemológico que o transformou em 

uma especialização, isto é, uma ciência aplicada à técnica de construir edifícios, pontes, 

estradas etc. Tal processo criou uma “separação entre o engajamento teórico e prático,” (...) 

e a “sistematização do repertório de métodos e de formas herdadas da Antiguidade” (ARGAN, 

1992, 37), ou seja, determinou a institucionalização ou academicização de duas áreas de 

conhecimento. O aprendizado dos aparatos da arquitetura e da engenharia já não era mais 

realizado na prática diária do oficio: dentro de um ateliê e no canteiro de obra. 

Essa separação entre a arte e a ciência foi determinante para que algumas 

ideias consagradas da arquitetura fossem colocadas em xeque, gerando uma crise em seu 

âmbito. Um dos aspectos dessa crise era a existência de mais de um conceito de história, 

os quais ora possuíam características em comum, ora contraditórias. Um defendia o uso da 
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história (entendida como representação de eventos passados) como modelo para imitação 

(COLQUHOUN, 2004, 16). A arquitetura resultante desse conceito permanecia inerte e 

fechada “em uma defesa intransigente da arte contra a ciência” (ARGAN, 1992, 37). Assim, 

existia nele uma ideia de racionalidade que buscava dotar de utilidade as formas instauradas 

como modelo. O segundo conceito via a história (entendida como eventos) como um processo 

irreversível: “Os eventos históricos deviam sua importância ao contexto em que ocorriam, e não 

fazia sentido tratar nenhum desses eventos como modelos literários” (COLQUHOUN, 2004, 16). 

O essencial desse último conceito era a ideia de que cada evento tem o seu contexto 

e, assim, não poderia servir como modelo e sua apreensão era pelo entendimento de seu cerne. 

Há, nesse momento, uma ideia de racionalidade distinta da primeira, mais orgânica – cada 

época possui sua arquitetura adequada aos meios técnicos – e estrutural – “o ornamento e a 

“representação” eram agora pensados como algo que emergia da estrutura de um edifício, em vez 

de uma roupagem arbitrária que podia ser a ele acrescida” (COLQUHOUN, 2004, 74). 

Arte, ciência e racionalismo são três conceitos norteadores do nosso trabalho. 

Essa rápida contextualização serve-nos para entender as origens da problemática estudada 

e sua condicionante: a separação entre a arte e a técnica e como essa separação permitiu 

a formação de diferentes tipos de arquitetura que procuravam resolver os problemas que 

apareciam diante de nova condição: as cidades modernas.

A historiografia corrente construiu uma ideia de que apenas a arquitetura 

moderna valorizava as construções utilitárias (fábricas, armazéns e silos), como ícones de 

nova linguagem universal da arquitetura, sendo as imagens de fábricas e silos construídos 

na América, empregados pelo arquiteto alemão Walter Gropius, em 191318, como exemplares 

de nova forma (BANHAM, 1986, 10; CURTIS, 1996, 81) e os coloca como referência deu boa 

arquitetura, ou como se dizia na época, de uma arquitetura com A maiúsculo (GIEDION, 

2004, 364). Percebe-se isso ao lerem-se os tratados escritos pelo franco-suíço Le Corbusier, 

cujo questionamento central era: qual a arquitetura que representa o “espírito” de uma 

época de profundas transformações? Foi uma das expressões desse pensamento. Para Le 

Corbusier, a resposta para a cisão entre a arte e a ciência estava nos projetos realizados pelos 

engenheiros: “a progressiva dissipação daquele equívoco coincide com a progressiva definição 

18  Na conferência, que virou artigo: “Die Entwicklung Moderner Industrie baukunst“, 
publicada na Jahrbuch der Deutchen Werkbunder.
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das orientações formais da arquitetura moderna” (ARGAN, 2001, 217). Nestes, ele identificava 

os caminhos para a renovação formal da arquitetura a partir da “estética do engenheiro” 19, 

ou seja, “os engenheiros fazem arquitetura porque empregam um cálculo saído das leis da 

natureza e suas obras fazem sentir harmonia” (LE CORBUSIER, 2002, 7).

Apesar da interpretação de Le Corbusier, a vanguarda arquitetônica estava 

muito mais próxima dos movimentos artísticos, segundo Giedion, em Espaço, Tempo e 

Arquitetura, do que dos tecnicistas e pragmáticos. Essa constatação preocupa-nos, na 

medida em que toda a historiografia construiu nova tradição, em que o embate entre a arte 

e a técnica foi resolvido apenas pela arquitetura moderna. No entanto, já afirmava Vitruvio20 

em sua lição magistral:

“os arquitetos que sem teoria e só com a prática se dedicaram à construção não 

puderam lograr crédito algum com suas obras, tampouco lograram mais que uma 

sombra, não a realidade, os que se apoiaram só na teoria” (GRAEFF, 1995, 82). 

A historiografia da arte e da arquitetura moderna toma a separação entre a 

ciência e a arte como paradigma para a constituição de nova tradição calcada na técnica 

construtiva. Esse tema foi, de fato, um dos principais parâmetros da arquitetura moderna. 

Diversos arquitetos discípulos, da assim denominada, escola racionalista francesa, como 

Viollet-le-Duc, para o qual “a arte não consiste nesta ou naquela forma, mas num princípio, 

num método lógico” (NAVA, mai. 1949 apud: PATETTA, 1997, 367) e essa forma arquitetônica 

varia conforme a época, porém ela é determinada, sendo sua aplicação estabelecida, 

segundo atribui Nava, é própria a todos os homens, logo está condicionada aos mesmos 

princípios variáveis, pelas necessidades de satisfazer exigências comuns, apesar das 

distintas qualidades. Do mesmo modo, para Viollet-le-Duc, o estilo é um conceito racional 

e, sinteticamente, deve ser “a expressão da verdade” (NAVA, mai. 1949 apud: PATETTA, 

1997, 368). Essa ideia perpassa seus discípulos, Anatole de Baudot e Auguste Perret, até 

19    Estas palavras foram publicadas, primeiramente, no periódico de artes L’Esprit 

Nouveau e depois compilados no livro Vers une architecture de 1923.

20   Neste livro, Edgar Graeff cita uma aula magistral de Vitrúvio, por sua vez, usada pelo 
arquiteto francês do século 19, Viollet-le-Duc para fundamentar sua teoria arquitetônica.
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Fig. 3. Le Corbusier, L’Esprit Nouveau, 1920.

Fig. 2. As indústrias e os silos construídos na América foram referências para as novas formas. Walter 
Gropius, Jahrbuch der Deutchen Werkbunder, 1913.
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sua afirmação pelo germano-suíço Sigfried Giedion21, os quais trataram distintamente dessa 

temática, construindo uma modernidade arquitetônica calcada na premissa do manejo 

perspicaz das tecnologias construtivas correntes. Esse ideário fundamentou toda prática 

construtiva e arquitetônica desde meados do século 19, e foi legitimada nas primeiras 

décadas do século 20, concomitantemente com as intensas transformações políticas, urbanas 

e socioeconômicas.

Segundo Jean-Louis Cohen, esta geração de jovens intelectuais de historiadores 

da arte e da arquitetura, sobretudo na década de 1920, buscou delinear uma história de 

transformações da arquitetura européia da pós-Primeira Guerra ligando na ao mundo da 

técnica e dos engenheiros (COHEN, 2000, VII). Incluindo nesse grupo o britânico Henry-

Russell Hitchcock22 e o arquiteto Roger Ginsburger23, Giedion traçou, com sua obra, uma linha 

entre a arquitetura denominada por “romântica” e a nova corrente arquitetônica derivada da 

“reintegração” das características construtivas presentes na obra dos engenheiros. Enquanto, 

Ginsburger deu um tom político ao embate entre o arquiteto e o engenheiro. 

Apesar dessas distintas ênfases, Giedion foi o que mais insistiu na teoria da 

continuidade entre a arquitetura moderna e a racionalidade construtiva do século 19, 

com base nas tecnologias construtivas24. Em 1928, publicou o livro Bauen in Frankreich, 

Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton (Construir na França, Construir com aço, Construir 

com concreto armado), lançando as bases de suas ideias sobre a arquitetura corrente, 

seu engajamento no Movimento Moderno e seu pensamento científico sobre o campo da 

construção, das técnicas construtivas e das tecnologias construtivas. Dessa publicação em 

diante, podem-se fazer duas constatações, uma que nos permite traçar um entendimento 

sobre os contratos e/ou as leituras entre a Alemanha e a França, já que Giedion possuía 

formação numa instituição germânica e, outra, de sua dupla formação tanto como engenheiro 

quanto como historiador da arte. Logo, ele é um autor paradigmático para essa tese, pois 

21  Seus pais eram suíços, mas Sigfried nasceu em 1888 em Praga (no antigo Império 
Austro-Húngaro, depois de 1918, Tchecoslováquia e, hoje, República Tcheca). Realiza estudos em Viena 
e se gradua em engenharia mecânica em 1913 na Escola Técnica Superior (ver: Biographie In: GIEDION, 
2000).

22  Autor de “Modern Architecture, Romanticism and Reintegration”, publicado em 1929.

23  Seu livro “Frankreich Eisen Eisenbeton“ foi publicado em 1930.

24  Ideia que perpassa suas publicações posteriores como “Espaço, Tempo e Arquitetura”.
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viveu entre essa dualidade da razão e da sensibilidade, da ciência e da arte, isto é, no âmbito 

da modernidade. 

Giedion, de fato, acabou por fundamentar os princípios de nova narrativa 

histórica da cultura arquitetônica corrente, engajada na defesa da prática colocada pelos 

arquitetos adeptos do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna - CIAM - e cunhada, 

mais tarde, por Hitchcock como o estilo internacional. A prática arquitetônica apregoada 

pelo movimento moderno sobrepujou as outras práticas desde o fim da Primeira Guerra 

Mundial e aplainou seus distintos conceitos e sua complexidade teórica de correntes como o 

ecletismo, o historicismo, o racionalismo estrutural, o classicismo, o tradicionalismo etc. Essa 

teoria acabou por encobrir arquiteturas e enredos distintos dentro do próprio movimento.

Nesse sentido, Argan, no texto em que tratou da obra do engenheiro Pier Luigi 

Nervi, publicado em 1955, construiu outro arcabouço conceitual no qual questionou se 

Fig.4. Capa do livro inaugural de Giedion, de 1928, em 
defesa da arquitetura moderna, de L. Moholy-Nagy.
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existiu, de fato, essa cisão entre a engenharia e a arquitetura e identificou, no afã de revisão 

da história da arquitetura moderna, por meio das trajetórias de Nervi, Freyssinet, Maillart, 

Eiffel e Paxton, essa cisão como um equívoco:

“Creio, quanto a mim, que também os primeiros pioneiros dos novos materiais 

e das novas técnicas tinham uma sincera aspiração artística, embora expressa 

como “retórica engenheiresca”; e que a aparente diluição daquela aspiração nos 

construtores mais recentes não depende de nada mais senão da diluição daquela 

retórica, daquele zelo missionário ou daquele entusiasmo de pioneiros” (ARGAN, 

2001, 217).

O que significou, para Argan, o desenvolvimento do que ele denominou como 

“arquitetura técnica”, na qual foi eliminado aquele equívoco entre a arquitetura e a engenharia 

– entre a arte e a técnica –, assim como, o preconceito contra os estilos tradicionais que se 

identificam com a arquitetura. Desse modo, há a ligação entre aqueles engenheiros – citados 

acima – e movimentos estilísticos do fim do século 19, como citou Argan, Eiffel e o Art 

Nouveau ou Maillart e o construtivismo neoplástico:

Se, todavia, não podemos desconhecer que em Paxton e em Eiffel o resultado 

formal é menos válido quem em Maillart, isso decorre do fato de estes construtores 

reportarem na sua pesquisa estrutural uma experiência formal totalmente 

extrínseca, enquanto Maillart adverte que a pesquisa técnica não é outra senão 

pesquisa formal e que, portanto, não pode haver contradição entre construção e 

arquitetura” (ARGAN, 2001, 218).

Tal lembrança faz-nos perceber que existe uma produção arquitetônica que não 

é abordada pela historiografia da arquitetura moderna por não ser considerada moderna. E 

não é interpelada pela historiografia corrente do século 19 e início do 20 por não ser eclética; 

ela é, de fato, pragmática. Esse panorama de ambiguidades revela-nos outra complexidade: a 

existência de pluralidade de pesquisas arquitetônicas, cuja premissa é a modernidade. 

Entre as diversas publicações dessa historiografia existem dois autores 

contemporâneos aos acontecimentos analisados que fazem menção a esse panorama: 
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Lúcio Costa e Paulo Santos25. Ambos eram arquitetos e participaram do movimento 

moderno brasileiro. Costa, em seu primeiro texto, Razões da nova arquitetura, olha 

para as obras construídas na cidade do Rio de Janeiro e separa em dois tipos de resultado 

formal: a verdadeira arquitetura e uma “pseudoarquitetura” (COSTA, 2007, 23). Para ele, o 

caminho para a arquitetura estava na apreensão da lição dada pelos meios de transporte: 

“simplicidade, clareza, elegância e economia” (COSTA, 2007, 23) e do verdadeiro emprego da 

nova técnica. Dezesseis anos depois, com a publicação do artigo Muita Construção, Alguma 

Arquitetura e um Milagre26, ele relembra a atuação de alguns arquitetos em parcerias com 

as construtoras, e de engenheiros e construtoras, tais como os arquitetos Robert Prentice e 

Anton Floderer, o engenheiro calculista Emilio Baumgart e o construtor Lambert Riedlinger. 

Pode-se dizer que, depois de Lúcio Costa, Paulo Santos foi um dos primeiros a mencionar 

a atuação de arquitetos não modernos e das construtoras e, a esboçar uma ideia de que 

essas foram importantes para a modernização da arquitetura. Mas ele também considera a 

produção realizada por estes como sendo “pseudomodernista”, na palestra realizada como um 

dos atos da comemoração dos 400 anos da cidade do Rio de Janeiro (SANTOS, 1966, 166). 

Esse grupo de trabalho distinto da arquitetura eclética e, também, da moderna interessa-nos 

porque pode responder às seguintes questões: em que medida essa arquitetura foi inovadora 

em questão estrutural e formal da arquitetura? Assim, quanto ao conjunto da produção, o que é 

decoração e o que foi pensamento?

Após passar por esse questionamento de terminologia, a luz de um pensamento 

pós-moderno de pluralidade de tendências, adota-se como premissa a modernização 

da arquitetura com base nas tecnologias aplicadas para resolver o problema dos novos 

programas, sem cair em uma análise meramente formalista. Trata-se de detectar as 

principais fontes de contato com as transformações técnicas, procurando entender o que era 

considerado como “moderno” nas décadas de 1920 a 1940; de compreender os percalços da 

introdução do concreto armado no Brasil e as modificações na arquitetura.

25  O arquiteto Lúcio Costa lançou a pedra fundamental do Movimento Moderno através 
do texto “Razões da Nova Arquitetura” (1934). O arquiteto Paulo Santos possuía sua própria firma de 
arquitetura, engenharia e construção – a Santos & Pires – e foi o primeiro professor a dar um curso de 
arquitetura brasileira (SANCHEZ, 2004). Em 1965 realizou uma palestra intitulada “Quatro séculos de 
Arquitetura” (1966).

26  Artigo publicado durante a comemoração dos 50 anos do jornal Correio da Manhã, a 
pedido de Carlos Drummond de Andrade. Idem.
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Esta tese procura delimitar um objeto de estudo – como se viu, complexo. Com 

base na distinção entre o conhecimento propriamente dito – razão – e a subjetividade da 

noção artística, pode-se analisar sua interferência no âmbito da arquitetura, significando, 

de fato, a cisão entre a atuação dos arquitetos e dos engenheiros. As empresas construtoras 

atuantes no Brasil, até o momento, não foram valorizadas pela historiografia. Esta não se 

propôs a investigar a atuação das construtoras, pois muitas vezes, nem lhes foram dado 

valor. Certamente, diante do contexto de crise da arquitetura, era necessária a valorização 

do arquiteto enquanto o conciliador entre os aspectos técnicos e artísticos da construção. No 

entanto, considera-se que não existe uma forma de se pensar a modernização da arquitetura 

sem uma pesquisa sobre as obras realizadas pelas construtoras no Brasil, uma produção que 

compreende os mais diversos tipos de programa, tais como edifícios de escritórios e edifícios 

de apartamentos, teatros e cinemas, usinas e fábricas e residências, assim como obras de arte 

(pontes, viadutos, túneis), portos e cais, estádios de futebol e clubes e usinas hidrelétricas. 

Procura-se identificar aquelas obras que foram importantes para o desenvolvimento das 

pesquisas tecnológicas e na formação de nova estética arquitetônica. E responder a um 

complexo questionamento: Existe modernidade arquitetônica que deriva da técnica?Em que 

medida a forma da arquitetura tem relação com a técnica?O artístico e o pragmatismo não 

podem ser tratados de forma simultânea para se chegar a uma arquitetura de acordo com seu 

tempo?Qual o sentido da arquitetura quando há relação entre a arte e a técnica?
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“Já no princípio do século 19, a Revolução 

Industrial, iniciada na Europa no século anterior, começava 

a influir no Brasil substituindo a produção artesanal pela 

mecânica padronizada e em série que com a conquista dos 

mercados difundia novas normas de pensamento e ação 

que conduziram o arquiteto, o engenheiro, a construir, a 

considerarem os problemas não em termos de artesanato 

como no período colonial, mas no de indústria, criando a 

mentalidade propícia a esse campo de atividade que com a 

República tomou novo alento e de etapa daria à arquitetura 

caráter industrial” (SANTOS, 1966, 133).

 “As construções atuais refletem, fielmente, em 

sua grande maioria, essa completa falta de rumo, de raízes. 

Deixemos, no entanto, de lado essa pseudoarquitetura, (...) 

porque, ao lado de lá existe, já perfeitamente constituída em 

seus elementos fundamentais, em forma, disciplinada, toda 

nova técnica construtiva paradoxalmente ainda à espera da 

sociedade à qual, logicamente, deverá pertencer” (COSTA, 

1936 apud: XAVIER, 2007, 18).

 “O Brasil, entretanto, continua a crescer. Suas 

cidades a desenvolver-se. E nessa marcha nossos problemas 

surgem, exigindo naturalmente a presença do homem 

providencial, que é o engenheiro” (RIO ILUSTRADO, 1944, 34).

C A P Í T U LO  2
A cultura técnica: constituição e consolidação de uma 

tecnologia construtiva
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C A P Í T U LO  2
A cultura técnica: constituição e consolidação de uma 

tecnologia construtiva

Há, hoje, um discurso pragmático, perceptível, sobretudo nos textos norte-

americanos, que considera o concreto armado como o “material de construção” mais importante 

do século 20. Percebe-se, mesmo nos meios mediáticos1, o papel de centralidade da tecnologia 

construtiva do concreto armado como ferramenta para os melhoramentos das cidades, 

dotando-as de grandiosas infraestruturas e edificações que ultrapassam as relações naturais 

do corpo humano. Pode-se dizer que é essa a cultura técnica atual, porém, sua complexidade 

não é explicitada, incorrendo na alienação de um conhecimento de múltiplas procedências 

e na carência de uma educação construtiva. A constituição e consolidação de uma cultura 

técnica especializada do concreto armado dependem da ação de diferentes profissionais – 

engenheiros, arquitetos e construtores – os quais, ao desafiarem o senso comum construtivo 

e estético, formularam uma tecnologia construtiva ou uma “sistematização científica dos 

conhecimentos relacionados com as técnicas” (GAMA, 1992, 51).

O fenômeno de transmutação de um conhecimento tecnológico, teórico e artístico 

para a condição de “material” comum e ordinário, presente em quase todas as construções das 

cidades brasileiras, e também argentinas e uruguaias, é uma das temáticas mais instigantes 

do século 202, Hannah Arendt tratou da questão da humanidade e seu confronto com a técnica 

1  como exemplos, programas chamados “Megaconstruções” ou “Maravilhas Modernas”, 
transmitidos, respectivamente nos canais NetGeo e Discovery Channel.

2  No caso brasileiro, existem cinco autores, referenciados em quase todos os estudos que 
envolvem o tema do concreto armado. São eles: os engenheiros Augusto Carlos de Vasconcelos (O Concreto 
Armado no Brasil: recordes, realizações, história. São Paulo: Copiare, 1985), Pedro Carlos da Silva Telles 
(História da Engenharia no Brasil (século 20). Rio de Janeiro: Clavero Editoração / Clube de Engenharia, 
1993) e Milton Vargas (este organizou diversas publicações sobre a história da tecnologia, da técnica e da 
engenharia no Brasil. Entre eles citamos: Contribuição para a História da Engenharia no Brasil. São Paulo: 
Edusp, 1994; História da Técnica e da Tecnologia no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade Estadual 
Paulista; Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 1994); e os arquitetos Carlos A. C. Lemos 
(Arquitetura Brasileira. São Paulo: Editora Melhoramentos / Edusp, 1979; Alvenaria Burguesa. São Paulo: 
Nobel, 1985); com Eduardo Corona (Dicionário de Arquitetura. São Paulo: Edart, 1972) e Nestor Goulart 
Reis Filho (Aspectos da História da Engenharia Civil em São Paulo: 1860-1960. São Paulo: Kosmos, 1989; 
Racionalismo e Protorracionalismo na obra de Victor Dubugras. São Paulo: FBSP, 1997).
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e lembra, na obra A condição humana, de que “o engenheiro, ou qualquer produtor de coisas 

materiais, não é senhor em sua própria casa; a política, colocando-se acima do trabalho físico, 

é que deve tomar a frente” (ARENDT, 2005 apud: SENNETT, 2009, 11). Essa concepção é de 

fato complexa, não apenas em relação à história dos aparatos mecânicos e da constituição da 

indústria da construção civil, como também na transformação do apuro estético, no processo 

de crescimento das cidades e na distribuição e formação da mão de obra. 

Entre 1920 e 1940, o mercado da construção civil era composto por três 

agentes: a opinião pública (isto é, os clientes), o poder público e a mão de obra. No âmbito 

do poder público, as decisões dos poderes executivos, sobretudo os municipais, através das 

ações legislativas urbanísticas, dividiram a cidade em duas: a formal, em que há a ação dos 

profissionais especializados no espaço, e a informal, lugar da autoconstrução, da carência 

de infraestrutura básica e da ausência positiva do Estado (SANTOS, 2006). Com relação à 

formação da mão de obra, seja como categoria – representada pelos sindicatos, seja por 

aquele que tem uma autonomia em relação à indústria, ocupando o lugar de artífice3, educado 

nas escolas técnicas para atender às demandas da construção civil. Essa tríade completa 

assim o que denominamos de cultura técnica.

O campo da tecnologia construtiva do concreto armado envolveu a formulação de 

um conhecimento de amplo caráter experimental, técnico e prático. Isso criou a necessidade 

de criação de um sistema de empresas comerciais e de indústrias para a produção das 

materiais, bem como uma ação multinacional. Concomitantemente, envolveu a formação 

de mão de obra e a adequação da prática arquitetônica à condição técnica do mercado da 

construção, ao novo pensamento sobre o espaço, a concepção de leis – códigos de obras, 

normas técnicas, métodos de ensaios – enfim, ao novo conjunto de interações4. Dois 

profissionais do espaço (regional e urbano) são importantes agentes desse cenário mundial, 

3  O tema do embate entre duas visões do mundo do momento da segunda Revolução 
Industrial está presente nas obras que tratam dos fundamentos sociais da arquitetura e do urbanismo 
(ver: PEVSNER, Nikolaus. Pioneiros do Desenho Moderno. trad. Monteiro, J. P. 2ª ed. Lisboa; Rio de Janeiro: 
Ulisseia, 1962; TAFURI, Manfredo & DAL CO. Francesco. Architecture Contemporaine. Paris: Berger-
Levrault, 1982 etc.). Uma abordagem recente e que, certamente, trás uma leitura da relação do homem 
com os meios tecnológicos contemporâneos está em: SENNETT, Richard. O Artífice. Trad. Marques, C. Rio 
de Janeiro: Record, 2009.

4  Segundo Pierre Bourdieu, o campo onde grupos sociais e seus indivíduos atuam num 
cenário composto de instituições, discursos e objetos que se constitui como um conjunto de interações.
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metamorfoseado pelo impacto de máquina: o engenheiro e o arquiteto.

 Este capítulo explora o discurso, o imaginário e o ideário montado com base 

nos intensos diálogos que ocorreram entre a Europa e as Américas do Sul e do Norte de 

constituição e consolidação da cultura técnica do concreto armado. Isso ocorreu tanto por 

meio de reportagens de jornais diários, de viés turístico, mostrando a espantosa escala 

sobre-humana dos arranha-céus de Nova York, como pela vinda de profissionais estrangeiros 

da construção civil, pela ida de personagens brasileiros a esses lugares, até pela existência de 

ampla bibliografia sobre o assunto que compõe o acervo das principais escolas de engenharia 

e de arquitetura nacionais, como também o acervo particular de escritórios de arquitetura e 

das construtoras.

Diante da diversidade de abordagens, o capítulo foi dividido em duas partes: 1) 

o concreto armado e a construção do panorama intelectual de seu invento, passando pelas 

várias experiências e elaborações teóricas até sua inserção entre os engenheiros brasileiros; 

e 2) a tecnologia construtiva do concreto armado e o discurso dos arquitetos em prol de nova 

prática arquitetônica derivada da premissa da técnica construtiva.

Fig.1. Reprodução do anúncio do dia 12 maio 1927 n’O Jornal, com fotografia aérea dos arranha-céus novaiorquinos.
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2.1. Prática, teoria e divulgação: a construção do panorama de 

inserção do concreto armado no Brasil

2.1.1. Ferro, aço, cal, cimento e concreto: entre a prática empírica 

e a tecnologia construtiva

Ao historiar o desenvolvimento do ferro e do aço, da argamassa, do cimento e do 

concreto e por fim, do concreto armado, com base nos manuais, tratados e artigos publicados 

no século 19 e nas primeiras cinco décadas do século 205, tem-se consciência dos riscos de 

incorrer em imprecisões, sendo difícil determinar-se a data de aquisição, a abrangência e a 

repercussão no modo de pensar os materiais nos países de interesse desse trabalho. Em se 

tratando das técnicas e tecnologias construtivas dos engenheiros brasileiros, toma-se como 

parâmetro o ano da publicação e sua relação com a história recente do concreto armado no 

Brasil. Busca-se destacar a riqueza de pensamentos, interpretações e ações em torno do tema 

que relacionamos seis períodos, começando com o aprimoramento de técnicas construtivas 

tradicionais, no século 18, até a regulamentação de uma prática corrente na década de 1930.

O desenvolvimento das técnicas construtivas, sobretudo aquelas que compõem 

o concreto armado, compõe um repertório complexo e rico em eventos que caminham entre 

ações empíricas (isto é, são baseadas em ações de observação, ensaios que podiam incorrer 

tanto em acerto como em erro, e logo, sendo metódicas ou não) e a sistematização desse 

conhecimento em noções definidas, formando o que se denomina por ciência. A história 

da tecnologia6, das técnicas e dos processos técnicos foi concebida como uma narrativa 

cronológica de inventos e de seus aparelhos (GAMA, 1986, 15), sendo que seus aspectos 

mudam rapidamente conforme o grau de desatualização e de avanço tecnológico.

5  As publicações sobre concreto armado, dos acervos da Escola Politécnica da USP e 
da Universidade Mackenzie, ambas em São Paulo, e das do Centro de Engenharia e da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, do Clube de Engenharia, da Biblioteca Paulo Ferreira dos Santos, Iphan 
– Paço Imperial; do Instituto Nacional de Tecnologia e da Biblioteca Nacional; e, a Escola da Engenharia 
da UFRGS, foram levantadas ao longo de 2008 com base nos sistemas digitais de suas bibliotecas e 
organizadas no Trabalho Programado 2: “As publicações sobre o concreto armado no Brasil”.

6  Palavra de origem grega, tekhnología,as “id.”, do radical grego tekhno- (de tékhné “arte, 
artesanato, indústria, ciência”) e do radical grego-logía (de lógos,ou “linguagem, proposição”).
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Essas narrativas, que compuseram a história de inserção da tecnologia 

construtiva no Brasil, trabalham, sobretudo, com a noção de primazia, destacando os 

pioneiros que inventaram, patentearam, construíram e divulgaram o sistema construtivo 

buscando acentuar uma rivalidade entre nações, próprio do contexto histórico-social e 

político das primeiras décadas do século 20, que teve como consequência a Primeira Grande 

Guerra Mundial (1914-1918). Considerando os fatos relacionados, é preciso ressaltar o 

poder de sedução dos inventos mecânicos que constituíram ferramentas de transformação 

da sociedade, da paisagem e dos territórios. 

O fascínio pelo novo e pela inovação, com a vontade de ultrapassar os domínios 

do corpo humano pela criação de aparatos mecânicos, como aqueles que possibilitavam 

transcorrer maiores distâncias em menos tempo (a locomotiva e o automóvel), sobrepujar 

as forças gravitacionais (o zepelim e o avião) e produzir em maior escala, marcaram o estado 

da arte das técnicas a partir do século 18. A modernidade era realmente sedutora e nela se 

insere a invenção de técnicas, sistemas e processos de construção.

1750 – 1818: a fabricação empírica do aço e do cimento

Com o iluminismo, a ciência passou a ser entendida como uma ação prática, 

baseada em experimentos amplamente relatados e analisados, com o fim de transmitir, divulgar 

e possibilitar a continuidade de geração de conhecimento, isto é, a evolução. As condicionantes, 

antes ponderadas como constantes, foram revistas, fundando-se novas áreas de conhecimento 

como o da química – orgânica e inorgânica – e da engenharia – não mais de caráter militar7, 

mas para construção de edificações de caráter civil e para o desenvolvimento industrial. 

Nosso percurso histórico inicia-se em 1750, momento em que se forjaram os 

processos de industrialização do ferro fundido usado há milhares de anos e fabricado em 

pequenas oficinas. Partiu-se da substituição do carvão vegetal pelo coque como combustível 

e da produção do ferro fundido de segunda fusão no forno de reverbero (KÜHL, 1998, 20). 

Tais empreendimentos foram importantes para a criação de sistemas estruturais metálicos, 

7  Muitas das escolas de engenharia modernas foram institutos de ensino militar, que 
tinham como objetivo formar engenheiros capazes de analisar os sítios com o intuito de identificar os 
pontos de defesa, onde projetavam e construíam os fortes.
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feitos inicialmente com ferro fundido8 e depois com aço, e dos efeitos econômicos e sociais 

da industrialização. Por um lado, houve a evolução do comércio pela venda, no caso dos 

produtos de ferro, de peças por meio de catálogos9, como canos, vasos sanitários, fontes, 

grades de guarda-corpo, postes de iluminação, vigas e pilares, ou edificações como coretos, 

estações etc., e pelo aprimoramento dos meios de comunicação, ampliando assim as trocas 

comerciais entre os continentes. Por outro lado, o aumento da população em geral o êxodo 

rural e o crescimento das aglomerações urbanas provocou a demanda por novas edificações 

e o conflito entre as classes sociais.

No “Vocabulário de Termos Técnicos” – um léxico de palavras de engenharia, 

construção, indústria e arquitetura - foi definido o ferro como sendo: “metal de cor prateada, 

maleável e dúctil, de peso específico 7,86 e símbolo Fe”. Seu uso considerando “comercialmente” 

a sua composição pura é raro, porém, “são de uso variadíssimo suas ligas com o carbono ou 

com outros elementos como o níquel e o cromo”. Os tipos distintos de ferro eram definidos 

pela alteração no teor de carbono: ferro fundido (1,7% de carbono), ferro guza (5%), aço 

(<1,7%), e aço doce (<0,25%). O ferro usado nas estruturas metálicas é o laminado e o das de 

concreto armado, redondo, que é uma peça de aço laminado de secção circular, denominada 

“vergalhão” (Albuquerque, 1942, 487-478 e 505). 

O processo industrial podia ser Bassemer10, Thomas ou Siemens-Martins, 

variando conforme o fabricante, resultado de longa série de experiências até alcançar 

regularidade e homogeneidade, verificadas em ensaios químicos e mecânicos. Por essa 

condição, diferenciou-se o aço industrializado daquele produzido numa fundição, em que 

não há controle da qualidade do material nem a uniformização do produto final. Na oficina, o 

8  Segundo Cacilda Costa, o ferro fundido tem resistência proporcional a compressão 
sofrida, sendo “60a vezes mais sólido do que a pedra calcárea e, portanto, um excelente material de 
construção que pode substituir a pedra e a madeira, com vantagem, na maior parte de suas atribuições” 
(COSTA, 1994, 27).

9  Entre 1830 e 1840, situou-se a data inicial de edição de catálogos pelas fundições de 
peças de ferro, como a “The Ornamental and Metal Worker’s”, “Smith and Founder’s Directory”, “Walter 
MacFarlane & Co.” etc. (COSTA, 1994, 64-65).

10  Em 1855, Henry Bassemer aprimorou o processo de fabrico do ferro forjado para sua 
produção em larga escala por um terço do custo anterior, sendo disponibilizado a partir de 1880 no 
mercado, principalmente para peças de ornamentos (COSTA, 1994, 27).
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aço industrial passava por um tratamento e era protegido das intempéries. Os trabalhadores 

– chefes de oficina, contramestres, supervisores – eram fiscalizados pelo diretor-técnico 

para que não houvesse nenhum “vício de fabricação” na montagem das peças estruturais 

previamente projetadas. Estas eram enviadas ao canteiro, onde trabalhadores menos 

especializados juntavam as peças com rebites e parafusos, seguindo esquemas de referência, 

como um jogo de lego. Dependendo da dimensão da obra, foram inventadas máquinas, 

como gruas, que elevavam as peças até a altura pretendida (BOLETIM DO INSTITUTO DE 

ENGENHARIA, 1925, 103).

O caráter industrial da produção de materiais não se restringiu ao ferro, 

estendendo-se à madeira, ao tijolo, ao o vidro e ao cimento. Uma versão primitiva de 

argamassa era conhecida, pelas suas propriedades aglutinantes, há mais de 2.000 anos na 

China – loess, no Egito – gesso, e no Império Romano – pozolana, resultado da mistura de 

areia e uma substancia de ligação, como o cal e, mais tarde, o cimento (PETERS, 1996, 58). 

Paulo Santos pontuou no texto A arquitetura da sociedade industrial 11 que a diferença na 

técnica dos romanos e a moderna estavam além da diversidade de agregados (eram usados 

desde pedaços de mármores, trufa, pedra-pomes, fragmentos de tijolo e telhas):

 “porque em vez de misturarem todos esses materiais, num recipiente 

antes de aplicá-los, dispunham, separadamente a argamassa e o 

agregado, em camadas alternadas, uma de argamassa e outra de 

agregado, este apiloado contra aquela, como enchimento entre panos 

de alvenaria (de paredes, abóbodas etc.), que lhes serviam de molde...” 

(SANTOS, 1956, s.p.d.).

O autor incorre num erro conceitual ao tratar como concreto, o que de fato se 

assemelhava mais a uma argamassa de cal ou pozolana ou de gesso. O cimento moderno é 

um pó, composto pela calcinação que combina argila (ou outro constituinte aluminoso) e 

calcário.

11  Publicado como o sétimo artigo da série com esse título, na revista Habitat, de 28 de 

março de 1956, analisa o “fator estrutural”.
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O construtor inglês John Smeaton12, em 1756, foi o primeiro a pensar no cimento 

como um objeto científico. Ele pesquisou, com a ajuda do ceramista e químico William 

Cookworthy, as propriedades das argamassas de cal usadas correntemente em contato com 

a água, analisando os diferentes compostos naturais. O resultado foi a descoberta de que as 

características hidráulicas não eram dadas pela pedra cal mais dura ou pura, como descrito 

nos relatos históricos como o de Vitruvius, e sim pela adição de argila, ou seja, de silicatos 

(PETERS, 1996, 60). Essa descoberta ocorreu num período no qual a ciência, e, sobretudo a 

engenharia, não estava instaurada nos seus princípios modernos, sendo publicada apenas 

em 1791, em O Farol de Edystone 13. Esse relatório influenciou muitas outras pesquisas sobre 

cimentos hidráulicos em vários países, mesmo se tratando de pesquisas empíricas. 

Em 1796, na Inglaterra, James Parker, um produtor de cal, observou que os 

resíduos das pedras calcárias a certa temperatura endureciam e chamou seu produto de 

“cimento romano”. James Foster denominou seu produto de “cimento britânico”. O francês 

Louis-Joseph Vicat14, um diretor de fábrica de produtos químicos, realizou experimentos 

controlados e formulou a teoria da “hidraulicidade” (isto é, o processo de endurecimento 

rápido e de ganho de resistência quando o cimento está em contato com a água), inaugurando 

nova área de conhecimento: o da química orgânica. Ele publicou, em 1818, seu primeiro 

artigo sobre o assunto: Mortiers et Ciments Calcaires (PINASCO, 1941, 15; CORONA & 

LEMOS, 1989, 130; PETERS, 1996, 61), com o objetivo de conceber processos de fabricação 

mais econômicos 15. Dois químicos alemães – Johann Friedrich John e Johann Napomuk Von 

Fucks – pesquisaram, entre 1819 e 1833, o tempo de cura e a resistência. Ao longo do século 

19, construtores em distintos países inventaram, produziram e venderam argamassas com 

12  Smeaton delineou os métodos da especialidade civil, diferenciada do engenheiro, militar.

13  Este foi o terceiro farol construído, depois de duas tentativas pela ação de fortes ondas, 
em 1695 e 1709, durando 123 anos, quando o governo britânico o demoliu para a construção de um mais 
moderno (PINASCO, 1941, 13; SANTOS, 1956, S.P.)

14  Engenheiro militar, formado na École des Ponts et Chaussées, pediu, em 1818, a patente 
para sua fórmula de cimento hidráulico natural (MARREY, B. & HAMMOUTÈNE, F., 1999, 19).

15  Na Biblioteca Central da Escola Politécnica da USP, há o seguinte exemplar: VICAT, L.-J. 
Traité Pratique et Théorique de la Composition des Mortiers, Ciments et Gangues a Pouzzolanes et de leur 
emploi dans toutes sortes de travaux, suivi des moyens d”en apprécier la durée das les constructions a la 
mer. Grenoble: Impremerie Maisonville, 1856.
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propriedades hidráulicas.

Entre 1750 e 1850, era plausível a noção de que o invento era um dos aspectos 

da engenharia, e de certo modo, coexistia uma confusão entre o papel do inventor e do 

engenheiro, bem como entre o daquele e o do cientista. Ainda eram incipientes as formulações 

teóricas de instrumentalização dos novos equipamentos mecanizados, da industrialização 

e dos procedimentos tecnológicos. Segundo Peter Collins, era apenas necessário aprender 

como se inventar para se poder inventar algo, o que foi o caso de muitos homens famosos 

por suas invenções como Thomas Alva Edison, James Bogardus, François Coignet e Frederick 

Ransome (COLLINS, 1965, 134-135).

No Brasil, duas publicações chamam-nos a atenção pelo seu caráter didático 

de manual, não apenas para o profissional da construção – engenheiro e arquiteto, mas 

também para todos aqueles que trabalham numa obra – carpinteiros, pedreiros, serralheiros 

e serventes, por duas visões distintas da técnica do cimento. O primeiro foi publicado em 

1880 e se chamava de O Vignola Brasileiro16. Seu autor era engenheiro formado em duas 

escolas politécnicas alemãs – Hannover e Kalsruhe – e descreveu os diferentes materiais de 

construção, custos e aplicações. Não há menção ao cimento e tampouco ao concreto armado. 

Apenas a noção de argamassa ou “betão”, bem rudimentar:

 “13) Fundamentos sobre betão: para preparar o betão conforme todas as 

regras, para fornecer os materiais precisos, para quebrar as pedras em pedaços 

de 0,03m até 0,015m de diâmetro, lavá-las e misturá-las com a argamassa, em 

tambores, para meter o betão nos caixões, afundá-lo e socá-lo: jornal, inclusive a 

conservação da ferramenta e dos andaimes etc.” (RAINVILLE, 1880, 526).

O outro, Auxiliar do Construtor, foi em primeiro lugar publicado em 1882 e re-

editado em 1897 e em 1908. Nessa terceira edição, seu conteúdo estava dividido em cinco 

partes: 1) nomenclatura tecnológica do construtor; 2) tabelas de orçamento; 3) elementos 

de composição do orçamento; 4) compilação de materiais de utilidade; e 5) organização de 

projetos, sendo os três últimos acrescidos desde a segunda edição. Foram então conceituados 

cimento e concreto, definições que foram mantidas constantes, durante 28 anos como sendo:

16  RAINVILLE, César de. O Vignola Brazileiro. Novo manual prático do engenheiro, 
architecto, pedreiro, carpinteiro, marceneiro e serventes. Rio de Janeiro: Editores-proprietários Eduardo 
& Henrique Laemmert, 1880.
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 “Argamassa: massa formada de alguns ou de todos os seguintes ingredientes: cal, 

areia, barro, cimento e água, em proporções determinadas” (AZEVEDO, 1908, 15).

“Cimento: substância em forma de pó, de cor mais ou menos escura e que, 

empregada de mistura com água e reunida à areia, cal etc., produz argamassa 

hidráulica indispensável nas construções desse gênero. Há várias espécies de 

cimento: a pozzolana, que é um produto vulcânico, é um cimento natural; obtêm-

se o cimento artificial misturando-se carbonatos calcários com substâncias 

argilosas, triturando-os depois de ter elevado a um alto grão de temperatura. 

Na composição dos cimentos, entram geralmente além dos carbonatos de cal, da 

sílica e alumina, carbonatos de magnésia, de ferro etc.” (Azevedo, 1908, 21-22).

 “Concreto: maciço formado de pedra miúda e argamassa de cimento” (Azevedo, 

1908, 22).

1824 – 1888: a invenção do cimento Portland e sua fabricação no 
Brasil

Apesar da quase unanimidade sobre o mérito do invento do cimento Portland por 

Joseph Aspdin, há uma incoerência relacionada às alterações que foram alcançadas de fato 

com a produção industrial. A patente registrada em 21 de outubro de 1824 com o nome: An 

Improvement in the modes of producing an Artificial Stone, após 13 anos de estudos, é 

posta em questão (Collins, 1959, 36). Pergunta-se se era mesmo o melhoramento do cimento 

natural por métodos artificiais ou se era uma alteração superficial, pois se sabe que o nome 

dado ao produto foi devido à sua semelhança de cor com a pedra existente na região de 

Portland. Para Collins, Aspdin criou um estuque para simular a pedra Portland.

Por essa razão, aparece o artigo publicado na edição 31-32 da Revista Polytechnica 

em São Paulo intitulado A história do cimento, no qual se atestava a comemoração dos cem 

anos de nascimento do inventor do cimento artificial Portland, o inglês Isaac-Charles Johnson. 

Este não inventaria, de fato, aglomerante artificial, mas as bases do processo de fabricação 

que seria usado na produção do cimento moderno. O perfil desenhado no artigo de Aspdin, 

que era um prático, um pedreiro, foi contraposto ao de Johnson, um cientista, e no fim os 

créditos de invenção do cimento Portland permanece ao construtor-prático, que manteve em 

segredo o processo usado na sua usina, em Wakefield (REVISTA POLYTECNICA, 1910, 82).

Johnson foi construtor e desenhista de projetos de construção que teve seu 
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aprendizado na prática, tendo também trabalhado na fábrica de Francis e White – localizada 

nas imediações de Londres –, que produzia cimentos hidráulicos segundo o processo de 

fabrico patenteado em 1796 por Parker. Em 1836, os dois sócios e proprietários da usina 

separam-se, ficando Francis com a fábrica existente e Bagley White com nova nas margens 

do rio Tâmisa. O cimento Portland produzido por Aspdin já era um sucesso17 e White propôs-

lhe a formação de uma sociedade, sendo negada. Depois desse desentendimento, descobriu-

se a composição química do cimento Portland, caracterizado como um superfosfato, com 

45% de fosfato de cal18. Nesse momento, Johnson, que trabalhava para White, retomou as 

pesquisas químicas, do mesmo modo de Smeaton, mudando a porcentagem de mistura de 

cada elemento e submetendo o composto ao calor até chegar-se, em 1950, a um cimento de 

cura mais rápida e de maior resistência (Revista Polytechnica, 1910, 83).

A fabricação do cimento artificial não foi tão simples assim, pois dependeu muito 

da adaptação de um processo rudimentar, como o de Aspdin, a um processo tecnológico, 

como o patenteado por Johnson, segundo métodos, ensaios, pesquisas de qualidade e 

procedimentos industriais importantes na modernização das usinas de cimento:

“A principal diferença de fabricação entre a cal e o cimento Portland é que a 

primeira é um produto direto de certas rochas, calcinadas em fornos abertos, 

enquanto que o cimento Portland é um produto obtido pela calcinação em 

elevadas temperaturas de materiais calcários e argilosos tecnicamente dosados 

numa fabricação submetidos em todas as suas fases a rigorosos ensaios de 

laboratório” (Cimento e Concreto, 1940, 247).

Em 1922, na secção de Crônicas e Informações da Revista Brasileira de 

Engenharia, notava que:

17  Um dos primeiros usos do cimento Portland de Aspdin foi empregado na realização do 
túnel de Thames, quatro anos após a patente (PINASCO, 1941, 15).

18  Tal composição resultava numa cura mais lenta, interessante para aplicações em 
fundações, onde a umidade do solo podia fazer rachar o cimento se secasse muito rápido. O cimento de 
pega rápida também tinha uso, como na construção das Casas do Parlamento Inglês temporárias, após o 
incêndio de 1834 e na argamassa emprega na parede de tijolos do túnel do Tâmisa (PETERS, 1996, 63).
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 “a fabricação deste produto não é hoje uma aventura, (...), mas uma operação 

química delicada, previamente estudada e controlada quimicamente, durante 

vários processos, por pessoal muito perito (sic)” (REVISTA BRASILEIRA DE 

ENGENHARIA, 1922, 214).

O processo de fabricação foi apenas um dos passos para a transformação do 

cimento em uma tecnologia construtiva. Como material aglomerante, ele também é composto 

de outros materiais cujas qualidades e especificidades precisam ser dimensionadas: areia, 

pedregulho, brita e até a água usada na mistura. Métodos de ensaios e de dosagem racional 

do cimento e do concreto foram inventados para assegurar a qualidade final do produto e a 

sua segurança. Com esse processo, teorias e cálculos foram criados para que as mudanças 

pudessem ser controladas:

“No período inicial do concreto armado, a qualidade da areia avaliava-se 

por provas rudimentares quase exclusivamente organolépticas e as dosagens 

exprimiam-se e especificavam-se simplesmente em volume. Mas o acamamento 

mais ou menos enérgico do cimento fazia oscilar muito sua densidade, e também 

a da areia sofria consideravelmente a influência da umidade. Esta densidade 

variava de 30% e aquela de quase o dobro. A imprecisão era manifesta e dava 

lugar a dúvidas de toda sorte” (MAIA, 1932, 38).

As primeiras medidas tinham um caráter rudimentar. Queriam saber o 

condicionamento dos materiais, como da areia, a compressão e a compacidade, e as alterações 

na resistência do concreto aos mais diferentes esforços: compressão, tensão e flexão. Com a 

prática de diferentes métodos concluiu-se que os ensaios a compressão eram os que mais 

surtiam resultados:

 “A unificação e a eliminação dos coeficientes pessoais são desejáveis: daí 

a execução mecânica dos corpos de prova, a definição granulométrica das 

argamassas normais, a invariabilidade da relação entre a água da argamassa 

normal e a da pasta de consistência normal, a uniformização dos corpos de prova 

(cilindros ou cubos) etc. Sem esta estandardização geral, a que se acrescentará a 

correspondência dos processos de cálculo, é muito difícil comparar e aproveitar a 

experiência e as informações internacionais” (MAIA, 1932, 40).
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Depois de entenderem-se as propriedades do cimento e da dos materiais 

adicionados, foi possível o aperfeiçoamento da qualidade, da composição dos agregados e 

dos processos de mistura.

A indústria do cimento pode ser considerada de origem britânica, assim como 

a primeira associação do ramo, a Associação de Produtores de Cimento Portland – APCP, 

responsável pela determinação de standard e normas de qualidade (REVISTA BRASILEIRA 

DE ENGENHARIA, 1922, 214). Em 1850, existiam apenas quatro fábricas: três na Inglaterra 

– Robins & Cia (Aspdin), J. B. White & Bros., e a de Francis – e uma na França (REVISTA 

BRASILEIRA DE ENGENHARIA, 1922, 213-4). Dois anos depois, houve a expansão para a 

Alemanha, onde se aprimorou o procedimento do fabrico, conquistando o status de melhor 

cimento produzido no mundo (PINASCO, 1941, 15). Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, 

Bélgica, Dinamarca, França, Suécia, Alemanha, Suíça, Polônia e Espanha logo começaram a 

produzir o produto (TORRES, 1928, 267) e a exportá-lo para o Brasil, a Argentina e o Uruguai. 

Já em 1940, com a consolidação da produção do cimento nacional, a Associação Brasileira de 

Cimento Portland19 propõe que o nome “cimento Portland” não seja decorrente de um local 

ou da origem e, sim, do produto final (Cimento e Concreto, 1940, 247).

No Brasil, os primeiros cimentos empregados, principalmente em São Paulo, 

eram, sobretudo de origem belga, transportado por rota marítima dentro de barricadas de 

madeira tendo, portanto, prazo de validade.

A produção moderna do cimento Portland 

A industrialização da produção do cimento Portland, que se inicia pela 

transformação mecânica e física, através de britagem e moagem da pedra calcária, da argila 

e do gesso, permitiu que se produzisse uma substância nova com características químicas 

e físicas diferentes das da matéria- prima “que recebeu o nome de clinquer”. O clinquer, 

19  A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) foi criada em 5 de dezembro de 
1936 pela união de cinco fabricantes de cimento portland no Brasil: Baldomero Barbará (Barbará & Cia), 
H. Broadhurst (Companhia Nacional de Cimento Portland), K. Ap. Thomas e J. F. Callery (CNCP), Orlando 
Stiebler (Companhia Parabyba de Cimento Portland) e Domingo Pagani (Fábrica Votorantim). Sua primeira 
sede foi no escritório da Companhia Nacional de Cimento Portland (produtora dos cimentos Perus e Mauá) 
no edifício A Noite (Avenida Rio Branco, 7). RODRIGUES, Hugo (org). ABCP 70 anos. São Paulo: Associação 
Brasileira de Cimento Portland, 2006.
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“pedrinhas de cor escura”, é posto no forno e de lá rapidamente retirado e esfriado em mais 

de 1.4300C, que determina sua qualidade final. Ao olharmos a estrutura de uma usina de 

cimento, essa parte é executada nos longos tubos ou canos elevados por colunas de concreto 

armado. O próximo passo é a agregação de gesso pelo processo de moagem, cuja dosagem 

da relação clinquer / gesso define o tempo de pega. Por fim, o produto resultante dessa 

última fase é pulverizado gerando o cimento portland. É esse “produto finamente pulverizado 

e quimicamente ativo” que foi definido como cimento Portland pela primeira especificação 

brasileira, a EB-1 (Cimento e Concreto, 1940, 247-248).

Fig. 2. O processo úmido de produção do cimento em 1940.
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Fig.3. e 4. A Fábrica da Companhia Nacional de Cimento Portland, no estado do Rio 
de Janeiro, construída entre 1931 e 1933, pela Christiane & Nielsen.

Fig. 2. O processo úmido de produção do cimento em 1940.
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A partir de 1920, a implantação de fábricas produtoras de cimento Portland 

ocorreu com mais intensidade em toda a América Latina20, onde existiam 34 usinas. Em 

1937, havia nove usinas na Argentina, cinco no Brasil e duas no Uruguai. Segundo o Boletim 

Cimento e Concreto21, a data que podemos considerar como um marco da implantação de 

usinas de produtoras de cimento no Brasil seria 1926, quando a Companhia Brasileira de 

Cimento Portland começou a produção na fábrica de Perus, na capital paulista. Sua abertura 

foi favorecida pelo incentivo do Decreto n. 16.755, de 31 de dezembro de 1924, que teve uma 

curta duração de três anos, sendo importante para a instalação daquela fábrica de capital 

canadense (FRANCESCONI, 1996, 24). Essa ligação entre o subsídio com dinheiro público e 

o empresas estrangeiras era rotina e foi importante para a instalação de equipamentos de 

infraestrutura regional e urbana e a implantação de uma indústria de base, determinante 

após 1940, com a construção da Companhia Siderúrgica Nacional na nova cidade de Volta 

Redonda (estado do Rio de Janeiro). Essa mesma construiu, em 1933, mais uma fábrica em 

Guaxindiba (atualmente São Gonçalo), chamada Mauá, no estado do Rio de Janeiro. Daí tem 

três marcas de cimento: Perus, Mauá e Incor (Cimento e Concreto, 1940, 250). 

A expansão da produção de cimento não parou por aí. Em 1935 foi aberta uma 

usina na Paraíba, produtora da marca Dolaport, seguida, em 1936, por uma em Monte 

Líbano, no estado do Espírito Santo, da marca Barbará, e de outra em Santa Helena (próximo 

a Sorocaba, no interior de São Paulo), a Votoran. Em 1939, a Itaú abriu uma empresa no 

estado de Minas Gerais. Entre 1926 e 1939, houve concomitantemente tanto um aumento no 

consumo como na produção de cimento Portland nacional, que quase alcançou o status de 

autossuficiência.

As empresas construtoras especializadas em concreto armado e a 
produção de cimento 

A origem de algumas das grandes empresas construtoras especializadas na 

construção em concreto armado foi na produção de cimento. Houve, de fato, uma ligação entre 

os dois campos do mercado da construção civil e o entendimento desse contexto explica como 

20  A América Latina é constituída pelos países onde se fala espanhol e português: Brasil, 
Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, Chile, Peru, Venezuela, América Central, México e Antilhas 
(CIMENTO E CONCRETO, 1940, 249).

21  Orgão da Associação Brasileira de cimento Portland.
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essas construtoras funcionavam como divulgadoras do novo processo de construção. Se por 

um lado, a produção do cimento começou como uma atividade comum, que foi adquirindo 

complexidade, ao longo de um século, sendo convertido em ciência, pelo discernimento das 

propriedades físicas e das químicas, e no fim, foi apropriado pelos engenheiros industriais e 

químicos. Por outro lado, ocorreu um paralelismo entre a concepção do modo de empregar-

se o concreto, diferente da usual – como aglomerante ou material de ligação ou estabilizador 

das alvenarias de pedra e tijolo, para um altamente especializado – com teorias diversas 

pautando-lhe o uso, com diferentes propostas de desenhos dos elementos estruturais, que 

mudou a forma de se pensar a construção.

A alemã Dyckerhoff & Widmann foi fundada em 1869, na cidade de Karlshure, 

pela sociedade entre Eugen Dyckerhoff (1844-1924), filho do dono da fábrica de cimento 

em Amöneburg, com o engenheiro Gottlieb Widmann. Seu pai, Wilhelm Gustav Dyckerhoff, 

adquiriu a fábrica de cimento em 1864, mudando seu nome para Dyckerhoff & Soehns. Na 

edição 4 da Revista Brasileira de Engenharia, de abril de 1922, foi publicada a propaganda da 

casa comercial Haupt & Cia, presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, como sendo 

a única a fornecer esse cimento no Brasil, com a imagem da fábrica. Sua atuação foi destacável 

na Argentina e, por meio dessa filial, concretizou obras no Brasil, sobretudo em Porto Alegre. 

A Dyckerhoff Zementwerk A.G. produziu, em primeiro lugar, pequenos objetos e elementos 

construtivos como vigas, degraus para escadas, ornamentos de construção, canalizações etc. 

(PICON, 1997, 156). No início do século, ela passa a construir pontes e edificações.

A Wayss & Freytag foi uma das construtoras alemãs mais importantes para a 

história do concreto armado. Ela surgiu como a fábrica de Cimento “Freytag & Heidschuch 

HG, Cementröhren-Fabrik”, fundada em 1875 por Conrad Freytag (1846-1921). Quinze anos 

depois, Freytag associou-se com o engenheiro Gustav Adolf Wayss para formar a empresa 

construtora Wayss & Freytag, especializada em construções com concreto armado, desde o 

desenvolvimento da patente inventada pelo francês Joseph Monier.
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Fig. 5. Propaganda do cimento alemão Dyckerhoff & Soehne, publicada na 
Revista Brasileira de Engenharia, abril 1922.
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1812 – 1855: a técnica construtiva do “béton aggloméré” e de pré-
fabricação de componentes

A técnica construtiva de uso de aglomerantes era aquela usada pelos romanos e 

já mencionada. Uma versão mais elaborada consistia no emprego de um composto natural de 

argamassa de cal natural, segundo um processo que Peter Collins denominou como “béton 

pisé” ou “argamassa de cal apiloada”. Basicamente consistiu na montagem de formas de 

madeiras dispostas de modo a moldar uma parede, onde era apiloada a argamassa de cal até 

a altura desejada (COLLINS, 1959, 21).

O arquiteto francês Jean Rondelet descreveu essa prática no seu livro Traité 

théorique e pratique de l’Art de Bâtir22, uma publicação de 1812, com o caráter semelhante 

da Enciclopédia de Diderot no que tange as práticas construtivas. Esse livro foi importante 

para a notoriedade do sistema, que era menosprezada pela maioria dos arquitetos franceses 

como uma técnica secundária sem caráter nobre (COLLINS, 1959, 29).

Tal ideia foi testada na edificação de habitações, escolas, igrejas e prédios com 

mais de um pavimento, de início pelo construtor François Cointeraux, o qual publicou em 

1791 o panfleto Escola de Arquitetura Rural, pelo arquiteto François-Marin Lebrun, que em 

1843 publica L’Art de Bâtir em Béton, e pelo engenheiro químico François Coignet (1814-

1888) (COLLINS, 1959, 21-27). Este último construiu, a partir de 1814, habitações na região 

de Lyon e uma fábrica de produtos químicos com moradias, em Saint Denis (subúrbio de 

Paris), segundo o modelo descrito na Habitation, aux murs em béton pise coulé dans des 

coffrages23 (Techniques et Architecture, 1949, 45). Em 1852, ele fundou com seus irmãos uma 

das primeiras empresas construtoras, a “Sociedade Central da Argamassa Apiloada, sistema 

22  Nas bibliotecas da Escola Politécnica da USP e na de obras raras do Centro de Engenharia 
da UFRJ, existem, respectivamente a décima (1852) e a 11ª edição (1881) do Tratado de Rondelet. O de 
São Paulo, pertenceu ao escritório de Ramos de Azevedo.

23  Publicada em 1855, na edição de 1º de novembro do periódico L’Ingénieur. Tradução 
nossa: Habitação com muros de argamassa apiloada em formas.
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Coignet”24 (COLLINS, 1959, 31 e 289).

Sua maior encomenda foi para 

construir a Igreja de Le Vésinet, localizada em 

nova cidade-jardim localizada nos arredores 

da cidade de Saint Germain-en-Laye. O projeto 

arquitetônico resultou de um concurso vencido 

pelo arquiteto Louis-Charles Boileau que 

especificava o sistema estrutural de ferro 

– concebido pelo seu pai, o arquiteto Louis-

August Boileau – para a nave central e seus 

suportes, encerrada por paredes de alvenaria 

de pedra ornamentadas no estilo gótico. Esta 

última foi substituída pelo sistema Coignet, 

cuja empresa construtora foi a responsável pela 

obra, finalizada em 1864 (COLLINS, 1959, 34). 

Seu fracasso foi, ao tentar 

sobrepujar os limites da técnica construtiva, 

experimentar erigir um edifício com 

seis pavimentos, em 1867. Ao alcançar 

determinada altura, foram percebidas 

rachaduras na argamassa não armada, 

revelando um inimigo ainda desconhecido 

da argamassa apiloada: a pouca resistência 

aos esforços de tensão. Apesar de ter 

alcançado o sucesso indicado por Collins em 

outras empreitadas para o poder público, 

as campanhas negativas de seus inimigos, 

como o arquiteto Boileau e outras empresas 

24  Em 1872, ele publica um prospecto 
intitulado “Estado das Encomendas da Casa Coignet 
Pai e filhos e companhia” (“États de Service de la 
Maison Coignet Père et Fils et Cie.”).

Fig. 6. Livro Béton Agglomérés de 
François Coignet, publicado em 1861.
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competidoras, bem como a falta de pagamento, levaram François Coignet a afastar-se da 

presidência da “Sociedade Central” em 1872.

Apesar desse fracasso, o caráter experimental foi importante para a concepção 

de parâmetros empíricos concretos de orientação das pesquisas futuras de sistemas 

construtivos mais econômicos, resistentes e de construção rápida. Em 1861, outro livro de 

F. Coignet intitulado Bétons agglomérés appliqués a l’art de construire25 publicitou seu 

sistema mostrando sua versatilidade em distintos programas construtivos:

 “O resultado prescinde, as fundações massivas, as caves, os vãos ultrapassados, os 

muros monolíticos, do emprego da argamassa apiloada; pela mistura consolidada 

e muito econômica, foi chamada para ter um papel mais importante na arte de 

construir, em que uma casa monolítica em argamassa apiloada superara muito 

em solidez toda casa de pedra, sob razões mais fortes, a de tijolos ou de madeira”26 

(COIGNET, 1861, 102).

Esse modo de uso do cimento seria testado mais tarde na construção de casas por 

Thomas Edison e Ernest Ransome, importantes atores do desenvolvimento do concreto nos 

Estados Unidos. Em 1907, eles patentearam um sistema de casas monolíticas, mas a falta de 

flexibilidade do sistema o condenou ao insucesso (PETERS, 1996, 382).

Outro campo para o emprego do cimento foi na pré-fabricação de elementos 

decorativos, de componentes construtivos e acessórios (como vasos, esculturas e fontes). Um 

dos casos mais interessantes, que surtiram iniciativas em prol da construção de habitação, 

25  Há um exemplar dessa publicação na Biblioteca de Obras Raras do Centro de Tecnologias 
da UFRJ, que foi consultado em 13 de abril de 2009.

26  Tradução da autora, texto original: De ce qui précède el resulte que, par les massifs de 
fondations, les caves étandres, les vôutes surbassés, les murs monolithes, l’emploi du béton aggloméré, 
par l’extrème solidité et l’extrème bon marché, est appellé dans l’avenir à jouer un grand rôle dans l’art de 
construire, oú une maison monolithe en béton agglomeré depasse de beaucoup en solidité toute maison 
en pierre de taille, à plus forte raison en briques ou en moellons.
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principalmente no Brasil27, seria o de blocos de concreto, que ao contrário dos tijolos 

poderiam ser moldados em qualquer formato e tamanho e eram ocos. A primeira construção 

com esse material foi o cais de Algiers, em 1833, por Léopold-Victor Poirel, o qual fez outras 

obras em toda a França, chegando à Alemanha, à Inglaterra e aos Estados Unidos da América. 

A partir de 1860, a firma francesa Lippmann, Schneckenburger e Cia. exportou 

casas pré-fabricadas num sistema de lajes de blocos, até mesmo para o Brasil, através dos 

contatos do cônsul geral do Brasil em Saint Thomas, J. Henrique Moron (PETERS, 1996, 64-

65). Outras iniciativas semelhantes foram experimentadas por franceses e norte-americanos. 

As exposições internacionais deram-lhes visibilidade, como a de 1878, quando William Henry 

Lascelles ganhou a medalha de ouro com um protótipo de casa de elementos pré-fabricados, 

calcado no sistema dos arquitetos ingleses Ernesto Newton e Richard Norman Shaw.

O sistema de componentes logo iria ser posto em segundo plano diante do 

sistema monolítico. A associação do cimento com o aço logo se transformaria numa das 

maiores empreitadas do século 19, gerando formas estruturais inovadoras, pensadas em três 

dimensões. François Coignet formulou uma das primeiras técnicas construtivas e colocou as 

condições de industrialização da construção em cimento (PFAMMATTER, 2000, 188) quando 

foi afastado da presidência de sua empresa (TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, 1949, 45; 

COLLINS, 1959, 27-35). A composição de sua argamassa – cal, areia, pedrisco e cimento – era 

empregada no estado monólito “massa pastosa de pega lenta”, ou como “pedra artificial”:

27  Em 1939, começou a ser construído no subúrbio do Rio de Janeiro, pelo Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriários, o Conjunto Habitacional de Realengo (subúrbio do Rio 
de Janeiro) com mais de 2.000 casas e o da Vila Guiomar em Santo André (São Paulo), que variavam de 
tipologias (projeto do arquiteto Carlos Frederico Ferreira), mas tinham em comum ser realizadas com 
bloco de concreto feito num protótipo de canteiro de montagem (blocos de concreto premoldados. Cimento 
e Concreto. São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland, nº. 33, 1939, p. 157-164). A máquina foi 
adquirida de uma empresa norte-americana e essa técnica construtiva agilizou o tempo de obra, sendo que 
em 1940 já havia quase metade do empreendimento pronto. Depois os blocos de concreto foram usados 
em outros projetos, como o conjunto do Instituto dos Bancários em Cabuçu (projeto do arquiteto Paulo 
Antunes Ribeiro) e nos blocos de apartamentos construídos na Praia Vermelha (projeto de Paulo Ferreira 
dos Santos) para os oficiais do Exército Brasileiro (ver: Bloques de Hormigón. In: Informaciónes tecnicas. 
Revista del Instituto del Cemento Pórtland Argentino. Buenos Aires: n.14, fev. 1948, p. 24).
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 “Há um século, o emprego de cimento foi muito moderado, e restrito a certos 

fins. Em seguida veio o concreto, e mais tarde o concreto armado, que tem feito 

do cimento um material de construção de primeira ordem e de emprego geral, 

pois hoje se emprega até para construir navios e carros de carga para estradas 

de ferro; a construção de casas de concreto armado, de muros de toda a espécie, 

de postes, de calçadas, de receptáculos e de pontes é tão familiar que é inútil 

mencioná-la” (Revista Brasileira de Engenharia, 1922, 213).

A obra de François Coignet foi importante para restabelecer uma técnica 

construtiva conhecida há muitos séculos, adaptando ao estado da arte das técnicas 

industrializadas e partindo da experimentação no dia a dia por tentativa e erro e por isso 

não documentada. Por esse fato, sua história é confusa, sendo que somente alguns autores 

o consideram como o pai do concreto armado. Sabe-se, entretanto a existência, em algumas 

das edificações realizadas, da inserção de um material como barra de ferro, resistente e 

estabilizador do elemento construtivo. 

1855 – 1889: A formulação de um sistema construtivo híbrido

Desde meados do século 17, procurou-se dotar de mais estabilidade uma parede 

ou uma viga com a introdução na alvenaria de pedra de um material mais resistente a essas 

tensões físicas, geralmente, era a madeira ou a barra de ferro. A possibilidade de produzir-

se o cimento industrialmente, e assim, poder controlar desde sua qualidade até o tempo de 

endurecimento, modificou o estado da arte de construir a partir da metade do século 19. 

O processo histórico de constituição de um sistema construtivo híbrido teve 

como singularidade a iniciativa de práticos e construtores, que perceberam a versatilidade do 

material – cimento – para moldar diferentes formas, devido ao seu estado líquido na hora do 

preparo. Apesar de suportar facilmente as forças de compressão, quando se trata de pequeno 

esforço de tensão, o concreto se rompia facilmente. As iniciativas do construtor Coignet 

demonstraram isso e permitiram que outras pessoas procurassem responder as questões 

apresentadas nas obras. Até a década de 1850, além dessa característica do concreto, era 

conhecida sua qualidade de “hidraulicidade”.

Dois problemas da estrutura metálica, que era amplamente usada nas 

construções correntes, eram conhecidos: sua pouca resistência às ações de intempéries e ao 

fogo. As primeiras experiências de juntar o concreto com algum tipo de metal incorreram 
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na incerteza dessa associação, principalmente, na do contato entre os dois materiais. 

Pensava-se que ao juntar ambos, metal e matéria aglomerante composta por água, fosse 

gerar corrosões por ferrugem, e também, que o trabalho de cada um seria diferente, ou até 

brutalmente opostas, ocasionando acidentes terríveis. No entanto, as primeiras experiências 

demonstraram um cenário oposto, em que o cimento envolvia o ferro de tal modo a forma um 

sistema construtivo homogêneo e monolítico.

No cenário europeu, o sistema híbrido dependeu de grande evento para sua 

divulgação numa escala continental, seja como inovação tecnológica do país sede da exposição, 

seja da possibilidade criativa do homem moderno diante da realidade da industrialização e 

dos novos aparatos tecnológicos: as Exposições Universais. Foi na de 1855, em Paris, que 

Joseph Louis Lambot expôs seu protótipo de barco feito de “cimento grosso de cal hidráulica” 

que embebia uma malha feita por um fino ferro redondo, “de 4 a 5 centímetros de espessura” 

para aumentar sua resistência à água, porém, este não chegou a patentear seu invento 

(MAGNY, 1923, 173). Percebe-se que o ferro ainda não agia para melhorar a resistência do 

cimento a tração, nem mesmo se sabe se Lambot compreendia esse papel:

 “É difícil precisar quem, Lambot, Monier, ou François Coignet criou o concreto 

armado primeiro. Resta, contudo, a certeza de o “cimento” é uma invenção 

francesa, (...). Desde 1840, a ideia estava no ar. Sem se conhecer, alguns 

pesquisadores franceses tiveram a ideia de utilizar ou de aperfeiçoar o emprego 

do cimento para fins construtivos, e o estrangeiro, durante muito tempo, não 

fez outra coisa que explorar as patentes francesas, que foi comprovado pelos 

numerosos trabalhos executados por todo o mundo que servem de testemunho” 28 

(TECHNIQUES ET ARCHITECTURE, 1949, 40).

Apesar dessa defesa da identidade nacional pelos franceses, o concreto armado 

constituiu-se como cultura técnica marcada pela ação de diferentes atores provindos de 

diferentes nações e, nessa diversidade que residiu sua riqueza ao gerarem uma tecnologia 

28  S’il est difficile de préciser qui, de LAMBOT, MONIER, ou François COIGNET coula du 
béton armé le premier. Il reste toutefois que le “ciment” est d’invention française, (...). Dès 1840, l’idée 
était dans l’air. Sans se connaître, quelques chercheurs français eurent l’idée d’utiliser ou de perfectionner 
l’emploi du ciment à des fins constructives, et l’etranger pendant longtemps, ne fit qu’exploiter les brevets 
français, ainsi qu’en témoignent les nombreux travaux exécutés à l’époque dans le monde entier.



77

construtiva única. 

Pequeno grupo de engenheiros e práticos europeus e norte-americanos foi 

importante para a inferência de juntar dois materiais – de propriedades antagônicas, que 

ao serem compostos formavam novo sistema construtivo e estrutural –; e para possibilitar 

o avanço da tecnologia construtiva sobre diversas áreas: Joseph Monier, William E. Ward, 

Thaddeus Hyatt, David Kirkaldy, Gustav Adolf Wayss, Rudolph Schuster, Mathias Koenen29 

(1849-1924), Edmond Coignet30 (1857-1915), François Hennebique (1842-1921), Fritz Von 

Emperger, Emil Mörsch31 (1872-1950), Paul Christophe etc.

O béton armé de Monier e os seus derivados

A partir de 1865, as iniciativas de Joseph Monier – dono de uma casa comercial de 

horticultura – foram imprescindíveis, pela apresentação de objetos de pequena escala, vasos 

e potes para plantas32, feitos por a grossa malha de ferro embebida por cimento por meio 

de uma forma. Um ano depois, solicitou uma segunda patente, uma tubulação composta de 

uma malha reticulada de ferro conformada pelo cimento. Em 1869, outro pedido de painéis 

para fachada, seguido pela construção de um reservatório de água com 130 m2, na cidade de 

Bougival, em 1872. Vê-se como vai aumentando o grau de complexidade da escala das obras, 

sendo em 1873 e 1878, requisitados a patente de pontes e fundações, respectivamente. Tal 

programa construtivo – as pontes – foram propostas por Monier como recomendação de uso, 

tanto para as para estradas de ferro, como as de rodagem. Suspeitava-se, no fim, se Monier 

entendia a verdadeira ação estrutural do sistema híbrido: se a associação de ferro/aço com 

cimento servia para aumentar a coesão interna entre ambos ou se era para prevenir contra o 

desgaste do metal por ferrugem (CONDIT, 1968, 3; MÖRSCH, 1909).

29  Formado na Bauakademie de Berlim e engenheiro-chefe da obra do Reichtag de Berlim.

30  Edmond Coignet era filho de François Coignet e se formou na Escola Central, trabalhando 
na aplicação industrial do concreto armado.

31  Estudou na Technische Hochschule de Stuttgart entre 1890-1894 e entra na Wayss & 
Freytag em 1901.

32  Patente “Caisses et baisses móbiles em fer et ciment applicables à l’horticulture” (MAGNY, 

1923, 173).
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As respostas a essa pergunta somente seriam dadas pela “vanguarda experimental 

alemã”, composta pelos engenheiros que adquiriram em setembro de 1884 a concessão de 

uso da patente do sistema Monier. Apesar de Gustav Adolf Wayss (1851-1917)33 não ter 

sido um dos concedidos, ele convenceu as firmas Freytag34 & Heidschuch de Neustadt-na-

der-Weinstrasse (fundada em 1875) e Martenstein & Josseaux, a lhe cederem o uso para 

realizar ensaios, que foram feitos no âmbito da Escola Técnica de Stuttgart. Estes partiam 

da construção de um elemento estrutural, como um arco ou uma laje, de modo a estarem 

suspensos e por cima eram colocados sacos de areia até o aparecimento de rachaduras 

ou a completa ruptura da estrutura. Todo o processo era observado, documentado por 

fotografias e relatados, buscando-se aprimorar o sistema estrutural por cálculos. Seu colega 

Matthias Koenen (1849-1925) criou o principio de cálculo de lajes Monier em 1886, tendo 

publicado os resultados em 188735 com o título Das System Monier (Eisengerippe mit 

Cementumhüllung) in seiner Anwendung auf das gesammte Bauwesen36 (O sistema 

Monier, armações de ferro envolvidos em cimento e sua aplicação na construção). Para Peter 

Collins, esse cálculo se mostrou ser não tão exato e apesar disso, ele abriu um precedente para 

33  Paulo Santos afirmou no texto ”A Arquitetura da sociedade industrial. VII – O fator 
estrutural” que Wayss conheceu a patente de Monier na exposição da Antuerpia, em 1879, entretanto, há 
alguns conflitos nos textos que relatam esses acontecimentos. Não se sabe direito, se durante a exposição 
Wayss teria adquirido o direito de uso do sistema Monier para a Alemanha e, um ano depois, o austríaco 
Rudolph Schuster teria feito o mesmo para a Aústria, associando-se a Wayss na empresa “Concreto e 
Construção Monier Sociedade Anonima” ou “ActienGesselschaft für Beton und Monierbau”. Essa teve um 
curto funcionamento, encerrando suas atividades em 1893.

34  Conrad Freytag, por meio de sua empresa, adquiriu a licença de uso da patente Monier 
para todo o sul da Alemanha, com exceção a região de Frankfurt-sur-Main, da empresa Martenstein & 
Josseaux, de Offenbach que assegurou o direito de preempção para o norte do país (PICON, 1997, 543). 

35  Na revista Centralblatt der Bauverwaltung (COLLINS, 1959, 61).

36  Na Biblioteca Central da Escola Politécnica de São Paulo consta um exemplar da obra: 
WAYSS, G. A. Das System Monier (Eisengerippe mit Cementumhüllung) in seiner Anwendung auf das 
gesammte Bauwesen. Berlim: Druck von A. Seydel, 1887. Sob o nome do autor conta a citação “Inhaber des 
Patentes “Monier”, i. é, que é proprietário da patente Monier. O trabalho teve a participação de arquitetos 
e engenheiros. O livro está tombado pelo n. 7088 e provavelmente foi doado pelo engenheiro Oscar Ewald, 
em 1928, funcionário da Cia. Brasileira de Cimento Portland, em 1932, quando publicou o artigo sobre “A 
detorioração do cimento”, no Boletim do Instituto de Engenharia de São Paulo, registrado no Crea/ SP na 
CARTEIRA n. 638.
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calcular uma estrutura de concreto armado de uma forma puramente científica (COLLINS, 

1959, 61). Portanto, a transformação do invento original de Monier num experimento 

racional e científico foi uma iniciativa dos engenheiros alemães, e o verdadeiro papel daquele 

foi o de aprimorar e divulgar a patente (MÖRSCH, 1909, 200; VASCONCELOS, 1996, 50).

Apesar de ainda incipiente quando se tratava da questão plástica e estética, pois 

as obras em que se empregava o concreto armado eram trabalhos de engenharia, já estavam 

colocados os princípios que apareceriam na arquitetura do concreto armado do começo do 

século 20. Dois exemplos interessantes realizados no fim da década de 1880 foram duas 

pontes construídas em Stern (1888) e em Bremen (1890), nas quais se atentam sua leveza e 

elegância projetual (SANTOS, 1956, s.p.d).

Todavia, por conta da língua alemã não ser de domínio geral37, essas investigações 

pouco repercutiram em países de língua latinas ou anglo-saxônicas, o que ocorreu apenas 

depois da passagem do século 19 para o 20 com as traduções dos livros de Emil Mörsch (em 

1902) e a divulgação da coletânea Handbuch für Eisenbetonbau38 (Manual para a construção 

de concreto armado), em quatro volumes, organizado por Fritz von Emperger, que reunia 

diferentes autores alemães, austríacos, dinamarqueses, búlgaros etc. e procurava abordar 

toda a complexidade de conhecimentos existentes: sua história e difusão em países como a 

Dinamarca, os cálculos matemáticos, os ensaios de resistência e as aplicações como elementos 

construtivos (pilar/coluna, viga e laje) e em programas arquitetônicos e obras de arte.

Em 1939, o engenheiro Ernst Berckenhagen publicou um manual que tinha 

como intuito ajudar a sanar tal deficiência e permitir que os engenheiros lessem a literatura 

especializada em concreto armado publicada nos países germânicos. O livro Alemão 

para o Engenheiro civil foi editado em São Paulo e resultou de um curso especial dado a 

estudantes de engenharia pelo aprendizado pragmático de termos e vocabulários técnicos 

específicos retirados de livros e manuais de construção em alemão. As experiências no 

mundo anglo-saxônico. 

37  Como era o francês.

38  EMPERGER, Fritz von (org). Handbuch für Eisenbetonbau. Berlin: Verlag von Wilheim 
Ernst & Sohn, 1909; esta publicação continha textos de M. Foerster, O. Graf, M. Thuillie, A. Kleinlogel, E. 
Richter, A. Berret e J. Melan e foi usada como fonte referencial pelo arquiteto Paulo Ferreira Santos para 
escrever os artigos publicados na revista Habitat.
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O evento mais importante na determinação do concreto armado como uma 

tecnologia para os países anglo-saxões foi em 187739 quando o inventor norte-americano 

Thaddeus Hyatt realizou experimentos para verificar o comportamento do sistema hibrido. 

Estes foram empreendidos na Inglaterra, com a ajuda do fabricante de máquinas para testes 

David Kirkadly. Os experimentos foram um grande passo, ao precisarem duas características 

da associação do ferro e do cimento: a descoberta de que os dois materiais possuem 

coeficientes de dilatação aproximadamente iguais, e que, juntos, realizam esforços em 

conjunto, ou seja, ao estarem sob a tração eles se alongam do mesmo modo.

Essas notícias chegavam ao Brasil por diferentes caminhos. Na última década 

do século 19, foi protocolado um pedido de “Privilégio Industrial n. 549” para uma versão 

alterada do sistema Monier. Logo depois foram construídas as primeiras obras com o novo 

sistema construtivo, como edificações de casas. Entretanto, sua maior presença deu-se 

em obras de infraestrutura urbana, no âmbito do processo de modernização das cidades 

brasileiras, adequando suas instalações e aprimorando a oferta de equipamentos portuários, 

de transporte e urbanos conforme os padrões internacionais vigentes no momento e de 

capital importância para a entrada do Brasil na ordem econômica vigente.

1890 – 1914: do béton armé ao concreto armado

As patentes de Monier40 tiveram pouca aceitação na França e não alcançaram 

repercussão comercial, sendo que seus resultados mais expressivos ocorreram na Alemanha 

e no Império Austro-Húngaro, sobretudo com base na iniciativa do engenheiro Wayss e de 

Koenen. O aprimoramento realizado por esses dois estudiosos do concreto armado de Monier 

foi reconhecido com o nome do seu inventor ou “Monierbeton”, entretanto, também ficou 

conhecido como sistema Wayss-Koenen41 ou Monier-Wayss ou Wayss-Freytag (COLLINS, 

1959, 60; CONDIT, 1968; BILLINGTON, 1979). O principal programa em que se empregou 

39  O título do relatório era “Um relato de alguns experimentos com cimento-concreto 
Portland combinado com ferro como um material de construção, com referência a economia do metal na 
construção e para a segurança contra incêndio de tetos, pisos e superfícies andáveis” (CONDIT, 1968, 4).

40  Billington bem pontuou esse caso ao distinguir a transição comercial e intelectual 
realizada por Monier designada como venda dos direitos de uso do conjunto de patentes em vez de ter 
concedido o uso em troca do pagamento de royalties, ação comum no mercado atual.

41  Quem propõe essa denominação foi Carl W. Condit (ver: CONDIT, 1968).
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o sistema construtivo, predominante nos anos de passagem entre os séculos 19 e 20, eram 

pontes, pelas quais já se colocavam os conceitos básicos norteadores de sua concepção 

moderna, quando a estrutura passou a ser considerada como “obra de arte”.

A transição de um simples material impermeável, com qualidades de ser moldado 

nas mais diferentes formas, como foi concebido pelo jardineiro francês, para uma tecnologia 

construtiva de larga escala, foi um processo complexo. Se a primeira patente de Monier era 

para vasos de plantas, nas últimas já se previa a aplicação do béton armé de Monier uma 

variedade de elementos estruturais, sobretudo, a laje. 

Condição norteada pela diversidade de proposições decorrentes da junção do 

concreto/ cimento com uma alma de ferro/aço de diferentes modos. Por um lado, pelas 

diferentes soluções dessa máxima para os elementos de uma obra: pilar, viga, laje, arco, 

abóboda, coluna etc. e o segundo, pela proposta de diversos sistemas construtivos, quando se 

pensou no edifício ou construção como um todo. Logo, um sistema construtivo é um conjunto 

Fig.7. Patente Monier e a experiência de uso em pontes na Alemanha;
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estável de elementos projetados e construídos de modo a atuarem como um todo no suporte 

e na transmissão de cargas aplicadas ao solo, sem que as tensões admissíveis para cada peça 

sejam excedidas. Cada um dos sistemas construtivos diferencia-sedo outro de três maneiras: 

pelo princípio de sua concepção, pelos métodos de cálculo e, principalmente pela disposição 

das armações metálicas.

Por outro lado, como ficou claro nos itens que distinguem os sistemas construtivos 

entre si, a teoria e os métodos de cálculo foram condições básicas para o desenvolvimento da 

construção de concreto armado, mas ela depende do seu atrelamento a uma das patentes e 

a sua transformação em ciência de um processo construtivo de origem empírica. Pressupõe-

se que ela depende de um engenheiro, ou um arquiteto, ou de ambos. Isso fica claro quando 

se verificou que há ligações entre os primeiros teóricos do concreto armado e as principais 

companhias construtoras detentoras de patentes, como: Paul Christophe / Hennebique, Émil 

Mörsch / Wayss & Freytag, e Von Emperger / Matrai.

Outros fatores influem no aprimoramento do concreto armado como as condições 

socioeconômicas de cada país, que inclui a capacidade e disponibilidade da força trabalhadora, 

a etapa do desenvolvimento da indústria produtora de cimento e na siderurgia, e as opções 

políticas de incentivo ou não de determinado tipo de construção civil, depreendendo 

a presença de diferentes atores: associações de categoria (engenheiros, construtores, 

produtores, arquitetos), sindicatos dos trabalhadores e autarquias governamentais (como as 

comissões construtoras dos portos, de aberturas de avenidas etc.).

A difusão do sistema Monier pelo Brasil e outros países americanos 

Em 1891, o engenheiro Carlos Poma pede o privilégio de uso da patente Monier. 

Este mesmo senhor entrou com um pedido semelhante na Argentina, dois anos antes, que 

foi outorgado para “a aplicação do cimento armado para a construção de edifícios etc., fixos 

ou portáteis42” (LIERNUR & ALIATA, 2004, 184). Porém, no caso brasileiro tratava-se de uma 

patente, segundo o requisitante, modificada por 15 anos, que denominou de construção de 

“beton e ferro”:

42  Texto original: “aplicación del cemento armado para la construcción de edificios etc., fijos o 

portátiles”.
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 “... tendo por base uma modificação radical no sistema Monier não privilegiado 

no Brasil um sistema de construção de beton e ferro, de sua invenção, aplicável 

a todos os trabalhos de construções e especialmente à construção de casas 

higiênicas e econômicas; de pontes, cais, e obras hidráulicas, depósitos de água, 

grandes reservatórios de água e cereais, fontes, grutas artificiais, quiosques, 

bancos, vaso para flores e plantas e mais acessórios para jardins; tubos e canos 

para água e esgotos; cubas para gasômetros; trabalhos de imitação de madeiras 

rústicas, substituindo com vantagem todas estas construções o emprego da 

madeira, do ferro, dos tijolos, do mármore, por um material sólido higiênico, 

econômico e de aplicação facílima” (POMA, 1891 apud: D’ALAMBERT, 54).

No “relatório descritivo” foram pontuadas as diferenças entre o sistema em 

questão e o Monier, para o qual ele alegava ter trabalhado e buscava distanciar-se ao 

propor modificações no original. Tais alterações ocorreram na composição do “béton”, cuja 

composição inicial proposta por Monier era “cimento, areia, resíduos de carvão de pedra, ferro 

e terra refratária”. Poma propôs:

 “exclui completamente os outros materiais e emprega unicamente a quantidade 

de cimento necessária para entrar na composição do “beton”, material muito 

conhecido na indústria e formado com pequenos pedaços de pedra, granito, 

mármore, cascalho, tijolos que não tenham mais de 0,05m de espessura para cada 

lado” (POMA, 1891 apud: D’ALAMBERT, 2003, 54). 

Essa mesma formulação da composição do que Poma denominou por “beton” 

apareceu no O Vignola Brasileiro como “betão”, e se tratava de uma argamassa. Essa condição 

denota o incipiente estado da arte do sistema construtivo e da indústria do cimento neste 

momento, sobretudo no Brasil e na Argentina e nos permite entender como foi complexa 

o desenvolvimento de um único tipo de concreto armado. No tempo de Poma, não existiam 

regras ou normas para se proporcionar a medida dos elementos que compõem o “béton” 

(isto é, não existia o que mais tarde ficou conhecida como “dosagem racional do concreto”), 
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como também não havia um sistema de regras e cálculos que permitissem pensar o desenho 

dos elementos estruturais e a relação entre os dois principais componentes do sistema e, 

tampouco, padrões de formas de agenciar-se a união entre o ferro e o concreto. 

O mercado da construção era dominado pela proliferação de patentes43 e pelos 

produtos manufaturados na Europa e nos Estados Unidos que eram exportados para os 

países de industrialização incipiente ou inexistente, como o Brasil:

“A dinâmica do processo deveu-se também à prosperidade que se verificou no 

Brasil, a partir da década de 1880, e à emergente burguesia enriquecida pelo 

comércio, pelo café, borracha, algodão e outros produtos, que se voltava então 

para os modelos europeus, rapidamente incluindo em seu consumo diário 

manufaturas importadas: vinha toda sorte de produtos desde grampos de cabelo 

até os mais modernos complexos equipamentos urbanos” (COSTA, 1994, 11).

 Nas primeiras décadas do século 20 era comum a presença, nas grandes 

cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo, de importadoras de materiais de 

construção, geralmente ligadas a alguma construtora. Esse era o caso da Ramos de Azevedo 

(LEMOS, 1985) e da Companhia Construtora de Santos (FREITAS, 2005). O cimento chegava 

dentro de barricadas com prazo de validade, que variava conforme o clima, ou como peças 

pré-fabricadas como tijolos. Contudo, nas décadas que antecederam tal século, as patentes 

eram um meio de assegurar-se um grau de autonomia em relação ao mercado, mesmo que 

incipiente, da construção civil, já que na falta de alguma norma se podia alterar um detalhe e 

requisitar como próprio a patente.

A aplicação do “béton e ferro” era calcada pelas questões subjetivas e empíricas de 

Poma, apreendidas durante seu estágio com Monier. Tal condição fica explícita ao verificarmos 

as dimensões e o espaçamento entre as “barras cilíndricas” de ferro cujo “diâmetro que em 

geral varia entre 5 e 25 milímetros” e sua disposição “em sentido vertical e horizontal com 

a distância de um para o outro de 10 a 40 centímetros” (POMA, 1891 apud: D’ALAMBERT, 

43  Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de 
utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas 
detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente 
todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente (ver:http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/
patente/pasta_oquee; acessado em 28 nov.2010).
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2003, 55). Pelo texto depreende-se que essa etapa de armação do ferro era o esqueleto 

do objeto e sua forma e dimensão era dada pelos moldes, dentro do qual era despejado o 

“beton”. Após seu endurecimento, retiravam-se as formas e se aplicava uma última demão 

de uma mistura de cimento e areia.

No fim, a única diferença para o sistema original era a composição do concreto, 

sendo confusa, pois entendia como concreto armado uma concepção monolítica, muito 

semelhante da proposta por Coignet. Ainda não havia definição de uma estrutura de fato, 

formado por pilar/coluna, viga e laje. Acompanhando o processo de patente, anexos estavam 

dois desenhos que mostram, na primeira prancha, segundo D’Alambert, como o “treliçado de 

ferro era apresentado de forma contínua, desde o térreo até o último pavimento da construção” 

não sendo possível identificar como se dava a ligação entre a cobertura e a laje e essa parede 

(D’ALAMBERT, 2003, 45). Já no segundo desenho, era mais clara a questão empírica do 

proposto, já que eles se assemelhavam a árvores, troncos, galhos numa leitura simbiótica 

com os elementos naturais.

Com a patente n. 1105 autorizada um ano depois do pedido, Poma fundou a 

“Empresa de Construções de casas de habitação”, construindo casas no bairro bastante novo 

e de difícil acesso, denominado por Copacabana, e que mais tarde seria um local de ampla 

aplicação do sistema construtivo. O conjunto era composto pelo total de seis casas, sendo dois 

sobrados, duas térreas e dois assobradados e tudo era de “beton e ferro”: “fundações, paredes, 

vigamentos, soalhos, tetos, terraços, escadas, muros etc.” (FREITAS, 1904, 190). Com o sucesso 

desse empreendimento, o engenheiro fez mais outras edificações em Petrópolis, bem como, 

o reservatório de água da cidade. Essa empreitada deteve esse resultado por consequência 

de dois outros fatores: a existência de mão de obra barata, em decorrência da abolição da 

escravatura e do incentivo a imigração de, basicamente, trabalhadores não especializados, e a 

existência abundante das matérias-primas como argila, cal, areia, brita etc., sem que houvesse a 

necessidade de uma indústria de base desenvolvida, como no caso da estrutura metálica.

Essa experiência também ocorria em terras europeias e norte-americanas, 

sendo rica e complexa a contextualização do momento. Os indícios de emprego do sistema 

nos Estados Unidos da América aparecem em maio de 1894, quando foi publicado no 

periódico Engineering Record o artigo “Testes na construção de Monier”, um resumo dos 

testes realizados em pontes construídas com o sistema na Europa. Contudo, a patente 

Monier-Wayss-Koenen foi propagada a partir de 1896, pela iniciativa do engenheiro E. Lee 

Heidenreich, que a apresentou em 6 de junho, para a “Western Society of Engineers”, com 
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sede na cidade de Chicago, numa conferência, mais tarde publicada na edição 3 do jornal da 

“Western Society”. Essa palestra tinha a intenção de aumentar a confiança dos contratantes 

no novo sistema construtivo, já que Heidenreich enfrentou esse problema numa encomenda 

de um elevador de grãos em Minneapolis. Em seu texto, o engenheiro alemão descreve uma 

variedade de formas como silos, tanques, pisos em arcos pré-tensionados entre vigas de aço, 

lajes planas sobre vigas de metal em I e lajes moldadas monolíticas com vigas de concreto. 

Todas essas configurações estavam pautadas por um mesmo princípio:

“A teoria, como ele a resumiu, consistiu no reforço do concreto com perfis de aço 

implantados de modo a resistir às cargas, tanto, de compressão, como de tensão, 

mas na prática do dia a dia o uso do metal para resistir às forças de compressão 

estava limitada as formas verticais como os tanques de armazenamento e 

colunas. Em todos os casos, o reforço consistiu num sistema de perfis dispostos 

em duas direções presos e apertados nas intersecções por uma malha de fios, os 

perfis em uma direção foram designados como perfis distribuidores e na outra, 

de perfis de suporte. O primeiro grupo funciona para transferir as forças dentro 

do concreto para os elementos de suporte, que absorviam as forças de tensão” 44 

(CONDIT, 1968, 10-11).

Segundo Condit, a primeira obra foi empreendida pela “Illinois Steel Company” em 

1899, pautada pelo projeto estrutural de Heidenreich, que era um edifício de tanques para 

estocagem em Chicago: “Os cilindros com casca de concreto era reforçado com um sistema de 

barras redondas e verticais dispostos em duas direções”. Com a entrada no século 20, o concreto 

armado dissemina-se pela região meio-oeste e do vale do rio Mississipi, principalmente pela 

Companhia de Estradas de Ferro Illinois (CONDIT, 1968), mesmo sendo o local de predomínio 

de emprego de estrutura metálica. Entretanto, já estavam sendo postas as condições necessárias 

para o aumento da escala de emprego do concreto armado, indiferente ao caso, equivalente ao 

44  Tradução da autora, texto original: “The theory, as he summarized it, was the 
strengthening of concrete with steel rods so located as to take the principal compressive as well as tensile 
stresses, but in ordinary practice the use of metal to carry compressive forces was limited to vertical forms 
such as storage tanks and columns. In all cases the reinforcing consisted of a two-way system of rods bound 
tightly at intersections by means of wires, the rods in one direction being designated as distributing rods 
and those in the other as carrying rods. The first group functioned to transfer the stress in the concrete to 
the carriers, which acted to take the tensile stress itself”.
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da estrutura metálica, existindo construtores interessados em tentar.

O concreto armado teve seu desenvolvimento racional retardado nos Estados 

Unidos pela grande variedade de sistemas e a falta de um método de execução; e por 

estar situado no pior dos cenários possíveis, em que a estrutura metálica teve seu maior 

aperfeiçoamento com a técnica de construção de estruturas independentes, para a ossatura 

e a fachada, que possibilitou o surgimento de edifícios arranha-céus. O engenheiro Ernest 

Leslie Ransome desenvolveu um sistema com base no de Monier e começou a aplicá-lo no 

oeste do país, sobretudo na região de São Francisco:

 “O metal deployé é igualmente muito usado, bem como os tipos especiais de ferro 

americano, a saber: as barras deformadas Ransome, que se obtém pela torção de 

barras de secção quadrada; as barras Johnson, com saliências laterais, formando 

escamas etc. E, além de outros sistemas de malhas, usa-se a malha triangular 

de arame de aço (da U. S. Steel Products Co.) que oferece reais vantagens não só 

quanto à resistência, como quanto à economia” (MOREIRA, 1925, 9).

Outros sistemas de concreto armado derivados da patente de Monier foram 

surgindo depois em vários países europeus e americanos, contudo, com poucas diferenças 

uns para os outros e até na ocorrência de redundâncias, como o de Julius Kahn45 e outros 

como Möller, na Alemanha, Wünsch na Hungria (CHRISTOPHE, 1902, 2).

O sistema criado por Josef Melan, de origem austríaca, foi introduzido pelo 

engenheiro Von Emperger nos Estados Unidos da América, que obteve êxito na construção 

de pontes. O sistema proposto pelo engenheiro Melan funcionava, na realidade, como o 

reforço de uma estrutura metálica que consistiu na construção de uma alma de aço, depois 

suspendendo formas de madeira na mesma, cimentava com concreto a parte metálica sem 

ter a necessidade de andaimes (BILLINGTON, 1979, 11). Por essa razão, 

 “Entre as primitivas tentativas de empregar os dois materiais combinados, alguns 

eram ferro ou aço envolvido em e reforçado por concreto, e que consequentemente 

45    Julius Kahn era engenheiro, irmão do arquiteto Albert Kahn que no século 20 foi um dos 
principais construtores de edifícios industriais feitos com concreto armado, principalmente na cidade de 
Detroit, local da sede das empresas de cada irmão. A construtora de Julius chamava-se “Trussed Concrete-
Steel Company”, 
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deve ser denominado pelo termo “ferro reforçado” ou “aço reforçado”, enquanto 

outros consistiram no concreto como suporte ou reforçado nos intervalos por 

juntas de ferro e aço dispostas de um modo que justifique o termo “concreto 

armado” 46 (S.A., 1909, I).

Outras patentes de concreto armado francesas que seguiam o mesmo princípio 

básico de Monier e Melan: sistema Bordenave, denominado de “sidero-cimento”, Cottacin47, 

o sistema “cimento com ossatura metálica”, todos eles consistiam no emprego de vigotas de aço 

que eram embebidas em cimento, ou seja, reforçadas.

Em 1904, foi realizado em Saint Louis, mesmo ano e local da Exposição Internacional, 

patrocinada pela American Society of Civil Engineers (ASCE), um Congresso Internacional de 

Engenharia, contendo 35 temas que procuravam rever os progressos técnicos dos últimos dez 

anos. Um deles era intitulado “concreto e concreto-aço”, isto é, concreto armado. O trabalho 

mais importante, mencionado por Billington, tomou como exemplo uma ponte de concreto e 

outra de aço construída antes de 1894, comparando suas vantagens de emprego, rapidez e 

economia, chegando às mesmas conclusões das do engenheiro Poma no Brasil: facilidade de 

mão de obra e matéria-prima barata.

Apesar do caráter pioneiro dessas iniciativas ainda se estava, no limiar do século 

19 para 20, muito distante de uma tecnologia construtiva de fato, seja no Brasil, na Argentina 

ou no Uruguai, seja nos Estados Unidos da América. Era necessário ainda o desenvolvimento 

de uma indústria de base produtora de cimento Portland e de aço industrializado, da 

consolidação de um pensamento de racionalização do mercado da construção civil, de 

modificação da prática da arquitetura e da engenharia, e de formação de mão de obra 

especializada. A aceitação definitiva do concreto armado como sistema construtivo mais 

difundido na construção no Brasil, bem como nos países vizinhos, somente seria possível 

após o Estado assumir um papel incisivo nesse campo. 

46  Tradução da autora, texto original: “Among the earlier attempts to apply the two materials 
in combination, some represented iron or steel structures embedded in and reinforced by concrete, and 
which in consequence might appropriately be termes “reinforced iron” or “reinforced steel”, while others 
consisted of concrete supports or strengthened at intervals by rolled joists of iron and steel disposed in 
such manner as to justify the term “reinforced concrete”.

47  Engenheiro formado na École Centrale des Arts et Manufactures em 1886, três anos 
depois entrou com o pedido de sua primeira patente, “ossatura metálica sem apego e de rede contínua”.
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A afirmação do sistema construtivo e estrutural e a ascensão das 
empresas construtoras

O raciocínio construtivo do concreto armado, como se sabe hoje, dependeu da ação 

de um construtor, ou melhor, de um especialista em trabalhos metálicos: o francês François 

Hennebique. As consequências do fogo sobre as edificações das grandes cidades modernas, 

marcadas pela aglomeração desordenada e pelo ritmo intenso de obras novas eram desastrosas, 

podendo arrasar áreas urbanas como as cidades norte-americanas de Chicago, Detroit e Nova 

York, e europeias como Paris e Londres, antes da década de 1870. Muitos construtores do 

século 19 acreditavam que a estrutura metálica fosse uma alternativa mais segura às treliças 

de madeira ou mesmo aos vigamentos e contrafortes, mas ela foi uma decepção. Então, alguns 

construtores, buscando uma solução, se voltaram para o concreto armado.

Hennebique não era formado em engenharia, mas soube usar das premissas 

postas em sua época. Nascido em 1842 na Bélgica, onde era empreiteiro na capital, Bruxelas, 

transferiu-se para a França em 1878, onde trabalhou com obras de edificações em alvenaria de 

pedra. Após alcançar experiência, abriu sua própria companhia construtora especializada no 

restauro de catedrais antigas. Entre 1880 e 1892, realizou uma pesquisa sigilosa que buscava 

projetar um sistema construtivo mais seguro a incêndios. Em 1888, entrou com seu primeiro 

pedido de patente para seu sistema que denominou por “ferro-béton” e quatro anos depois 

lançou sua principal patente, em que propunha os estribos48 que servem de conectores de 

barras de armação superiores e inferiores aumentando a resistência do elemento estrutural. 

Para o diretor da Wayss & Freytag, Emil Mörsch: “É ao senhor Hennebique todo o mérito de 

ter entendido consideravelmente o emprego de vigas e pilares em concreto armado em todos os 

domínios da construção” 49 (MÖRSCH, 1912, 217).

Aqui residiu a principal diferença entre ele e Monier, pois ao ver a potencialidade 

comercial de seu invento, Hennebique aposenta-se da construção e empreende uma organização 

para assegurar o uso legal de suas patentes em diversos lugares do mundo. Todo projeto estrutural 

feito com o sistema de concreto armado de sua patente era necessariamente concebido no escritório 

em Paris, na rua Danton. Mesmo assim, não conseguiu evitar que outras propostas de sistema 

48  étrier

49  Tradução da autora do original: “C´est à M. Hennebique que revient Le mérite d’avoir 
étendu considérablement l’emploi des poutres et piliers en bétons armé dans tous les domains de la 
constrution.
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construtivo, que alteravam em poucos detalhes os princípios de sua patente de 1892.

O sistema proposto por Hennebique pensa na ossatura metálica composta por barras 

de ferro redondo dispostas de forma a atender as demandas das cargas, logo se tem o que se 

chamou de armadura inferior e superior, ou negativa e positiva. Estas eram ligadas entre si, para 

dar mais rigidez e segurança pelos estribos. Após a montagem da armadura, disposta nas formas de 

madeira, e injetado o concreto, formava-se uma estrutura monolítica, leve e versátil. Os elementos 

básicos do sistema eram pilar, viga e laje, que poderiam compor coberturas de edifícios industriais 

em shed, para melhor iluminação, ou coberturas em arco totalmente construídas com concreto 

armado, a estrutura pilar-viga possibilitava para a estabilidade estrutural; sem o uso de diagonais 

e a leveza.

A partir de 1894, Edmond Coignet e N. de Tédesco publicaram o Traité du ciment 

armé50 e apresentaram na Sociedade dos Engenheiros Civis da França um ensaio teórico que 

abriu caminho a uma série de pensamentos de teorização do concreto armado. Assim:

“Em 1888, Edmond Coignet, filho de François Coignet começou a fazer um 

estudo racional do novo material; em 1889, Cottacin empreende a construção 

de grandes placas com pinos-contrafortes no concreto sem aço aparente; em 

1892, Hennebique patenteou os travamentos de ligação entre o aço tensionado e 

o concreto comprimido. Bordanave em 1888 e Bonna51 em 1892 estenderam o 

emprego do concreto armado às canalizações; mais tarde Chassin construiu 

reservatórios” (MAGNY, 1923, 174).

Vários engenheiros franceses das pontes e calçamentos, como Armand 

50  Publicado em março de 1894 na revista da “Société des Ingénieurs Civils” e na “Le 
Ciment”, nos números dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro (TEDESCO & MAUREL, 
1904, 138).

51  A atuação de Aimé Bonna (1855-1930) foi relacionada ao desenvolvimento de 
encanamentos, canos, canais de concreto armado, principalmente aqueles que deveriam funcionar sob 
pressão. Com Bordenave, foi considerado o inventor dessa técnica. Em 1900, ele se especializa na colocação 
de canos em aço perfilado e cimento e adapta essa técnica para as edificações, mas sem alcançar muito 
sucesso. Ele padronizou a produção dos encanamentos de aço e cimento na Conflans, voltando-se para as 
atividades de exportação. Em 1925, ele cedeu sua patente a Sociedade de encanamentos Bonna, com que 
colaborou como engenheiro-consultor (PICON, 1997, 87). 
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Considère52 (1841-1914), Louis Harel de la Noé53 (1852-1931), Féret, Lefort54 e Stellet, 

assim como construtores do mesmo país como Matrai55 e Piketty, pensaram nos conceitos 

que norteavam os sistemas implantados (MAGNY, 1923, 175). Isso ocorreu também com 

engenheiros e construtores belgas (Paul Christophe56), alemães (professores Koenen, Wayss 

e Bach), austríacos (Associação dos Engenheiros e dos Arquitetos e Emperger), norte-

americanos (Talbot e Thacher), holandeses (Sauders), italianos (Canovetti), e suíços (Emil 

Mörsch e Wilhelm Ritter57). 

Em 1902, foram publicadas duas obras importantes para a propagação dos 

conhecimentos em torno do concreto armado. A primeira, Le béton armé et ses applications, 

foi de autoria do engenheiro belga e funcionário do escritório de Hennebique, Paul Christophe, 

pela qual trata das especificações de cada um dos materiais que compõe os sistemas. Abarcou 

também várias propostas de sistema construtivo que surgiram depois do de Wayss-Monier 

e Hennebique e de todos os tipos de estrutura feitos com concreto armado: edifícios com 

muitos andares, pontes em arco e com viga reta, caixas-d’água, canos, coberturas de casca, 

52  Formado em 1865, na École des Ponts et Chaussées.

53  Engenheiro responsável pela realização de ensaios realizados com o intuito de entender 
se a junção das duas técnicas construtivas, do concreto e do aço, funcionaria como um conjunto harmônico 
ou não, a partir da análise de seus coeficientes de dilatação. O resultado desta experiência foi uma ponte 
em viga em X para a passagem de bonde e de trem, em Le Mans, Sarthe (ver:http://fr.structurae.de/
structures/data/index.cfm?ID=s0018504).

54  No acervo do Escritório de Ramos de Azevedo, doado a Escola Politécnica, há um volume 
de FERET, René. Étude expérimentale du ciment armé. Paris: Gauthiers-Villars, 1906.

55  Matrai era um engenheiro húngaro, professor da Politécnica de Budapeste e encarregado 
dos estudos do sistema Monier.

56  O mesmo ocorre no caso de Paul Christophe, tendo um volume na Biblioteca de Obras 
Raras do Instituto de Engenharia do Centro de Tecnologia da UFRJ. CHRISTOPHE, Paul. Le béton armé et 

ses applications. 2a. Ed. Paris: Ch. Béranger, 1902. Sua primeira edição foi publicada nos Annales des Ponts et 

Chaussées de Bélgique em 1899 (MÖRSCH, 1912, 217).

57  Wilhelm Ritter era professor de cálculo de estruturas na Universidade Politécnica ou 
Eidgenössisch Technische Hochschule (ETH), em Zurich, Suiça, que substituiu Carl Culmann em 1881, 
sendo um dos professores de Maillart. A orientação visual norteava a metodologia de ensino de estruturas, 
baseada na análise gráfica e no diagrama de forças, ou seja, no desenho e não no cálculo das estruturas não 
era pautado por fórmulas matemáticas (BILLINGTON, 1979).
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silos e canais. Relacionou ainda algumas das teorias e fórmulas matemáticas usadas para 

determinar os esforços no concreto e a quantidade de barras de ferro redondo necessárias 

para a armação. O segundo Der Betoneisenbau seine Anwendung und seine Theorie58 (O 

concreto armado, suas aplicações e teorias), representou um dos textos fundamentais para o 

concreto armado no século 20. 

Em 1904, La construction em ciment armé, cujos autores eram o arquiteto 

Berger e o engenheiro Guillerme, foi uma publicação que enumerou 34 sistemas de concreto 

armado, demonstrando suas principais aplicações. No segundo volume, trouxe uma inovação 

para as edições sobre o concreto armado apresentando, por meio de desenhos técnicos 

(plantas, cortes e fachadas), as diferenças entre os sistemas construtivos.

Essas publicações chegavam ao Brasil e eram consultadas nas principais 

construtoras atuantes no mercado da construção civil, como o escritório de projetos de 

Ramos de Azevedo59 e do engenheiro agrônomo Samuel das Neves60 em São Paulo. Os 

livros relacionados no quadro 3 demonstram-nos a versatilidade editorial sobre o tema em 

diferentes países. Estes difundiram um conhecimento sobretudo no âmbito das escolas de 

engenharia.

Outras publicações também foram importantes para a difusão de emprego 

do sistema construtivo fora da empresa construtora de propriedade do dono da patente. 

Emperger, professor da Escola Politécnica de Viena e participante de associações de 

arquitetos e engenheiros austríacos, foi o editor e criador do periódico Beton und Eisen 

(Concreto e Aço) a partir de 1901, e também o organizador da publicação de Handbuch 

für Eisenbetonbau (Manual para construção em concreto armado) e pela realização do 

fascículo anual do sistema construtivo Beton-Kalender (Guia do Concreto61), que era 

um almanaque de construtoras especializadas, equipamentos para o concreto armado e 

58  MÖRSCH, Emil. Der Betoneisenbau seine Anwendung und seine Theorie. Berlin: Verlag, 
1902. Foi atualizado em 1906 e traduzido para o francês pelo engenheiro Max Dubois, em 1909.

59  Seu acervo compõe atualmente o da Biblioteca Central da Escola Politécnica da USP.

60  Em meados da década de 1910, seu filho Christiano Stockler das Neves, arquiteto formado 
nos Estados Unidos da América, entra em sociedade na firma. O acervo desta foi, após o falecimento de 
Christiano, doado a Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

61  Traduções entre parênteses nossas.
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materiais atualizados anualmente após 1909.

Quadro 3: Os manuais de concreto armado publicados entre 1890 e 1914

Autor Título Local Editora Ano

CHRISTOPHE, 
Paul

Le béton armé et ses applications. 2º. Ed. Paris Librairie Polytechnique 
Ch. Béranger

1902

VACCHELLI, 
Guiseppe

Costruzioni in calcestruzzo ed in cemento 
armato. 2ª. Ed

Milano Ulrico Hoepli 1903

BERGER, C; 
GUILHERME, V.

Construction en ciment armé: Application 
generales théories et systemes divers - 

Planches

Paris V. C. Dunod 1904

TEDESCO, N. de; 
MAUREL, A.

Traité théorique et pratique de la 
résistance des matériaux apliqué au beton 

et au ciment armé

Paris Lib. polytechnique Ch. 
Béranger

1904

BÜSING, F. W. Der Portland-cement und seine 
Anwendungen im Bauwesen

Berlin Komissions-Verlag der 
“Deutschen Bauzeitung”

1905

FERET, René Étude expérimentale du ciment armé Paris Gauthier-Villars 1906
KERSTEN, Carl La construction en béton armé Paris Gauthier Villars 1907
Ministère des 

Travaux Publics
Béton armé Paris Dunod 1907

ESPITALLIER, 
M. G.

Béton armé: elements et calcul des 
ouvrages

Paris École Spéciale des 

Travaux Publics
1909

MÖRSCH, Emil; 
DUBOIS, Max

Le béton armé: étude théorique et pratique 
_ “Der Betoneisenbau”

Paris Libr. polytechnique, Ch. 
Béranger, Éditeur

1909

s.a. Hennebique ferro-concrete theory and 
practique : a handbook for engineers and 

architects

London L. G. Mouchel 1909

TEDESCO, N. de; 
FORESTIER, V; 

LOSSIER, H.

Manuel théorique et pratique de 
constructeur en ciment armé

Paris C. Beranger 1909

HOOL, George 
A.

Reinforced concrete construction. 2. ed. Nova Iorque McGraw-Hill 1913

MIFFONIS, H. de Béton et Béton armé. Paris H. Ferreyrol 1913
MAGNY, A. V. La construction en béton armé: theorie e 

pratique
Paris CH. Béranger 1914

TAYLOR, 
Frederick 
Winslow

Pratique de la construction en beton et 
mortier de ciment armes ou non armes

Paris Dunod 1914

Fonte: FREITAS, Maria Luiza de. Trabalho Programado 2: as publicações sobre o concreto armado no Brasil. São 

Paulo: FAU/USP, 2010.
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François Hennebique também empreendeu uma publicação cujo primeiro 

número saiu em junho de 1898: Le Béton Armé, sendo editada até 1932. Este foi, com Beton 

und Eisen, Le Ciment e Le Ciment Armé, um dos meios editoriais propagadores do sistema 

construtivo pelo mundo, com grau e campo de ação bem diferentes. Os dois últimos periódicos 

franceses acima listados tinham como editor o engenheiro N. de Tédesco62. Hennebique, entre 

1892 e 1914, possuía escritórios de comercialização de projetos de estruturas de concreto 

armado em diferentes países, como no Brasil e construiu mais de 17.000 obras. Os projetos 

ganhos em concorrência eram enviados à matriz da “Maison Béton Armé Hennebique”, em 

Paris, onde eram formuladas as propostas. Esta funcionou como um local de aprendizado no 

sistema construtivo para diversos engenheiros, como foi o caso do belga Paul Christophe e do 

dinamarquês Fritz Rudolf Christiani (1877-1960), o qual, ao retornar para seu país natal, abre 

uma construtora em 1904, em sociedade com o almirante da Marinha Real dinamarquesa 

Aage Nielsen, surgindo assim a Christiani & Nielsen (OSTENFELD, 1976; PICON, 1997).

Ao lado da firma Hennebique, outras construtoras especializadas no sistema 

construtivo foram criadas, como a Grün & Bilfinger (1880), Wayss & Freytag (1893), 

Dyckerhoff & Widmann (1894), Philipp Holfmann & Cia e a Christiani & Nielsen (1904). Essas 

foram importantes para a sua consolidação, como processo científico, e na divulgação como 

confiável, durável, econômico e seguro. A importância dessas como agentes na modernização 

da arquitetura no Brasil, na Argentina e no Uruguai será discutida no próximo capítulo.

O intuído dessas firmas era, no entanto, o comércio e a inserção no mercado – em 

desenvolvimento – da construção, através de uma técnica que fosse mais econômica, ágil e 

universal. O cimento é um material cuja matéria-prima principal, o cal, existe em todos os 

lugares, ao contrário do ferro e do aço que precisam de uma indústria de base desenvolvida. 

Sua produção, depois de consolidada, pôde ser empreendida com facilidade, sendo apoiada 

pela crescente quantidade de profissionais especializados no assunto e pela montagem de 

laboratórios de ensaio de materiais, garantindo sua qualidade e a segurança das obras. 

No Brasil, foram criadas as escolas de engenharia em São Paulo, enquanto as do 

Rio de Janeiro passavam por reestruturações concomitantes com as mudanças no cenário 

62  TÉDESCO, N. De & MAUREL, A. Traité Théorique et Pratique de la Résistance des 
matériaux appliquée ai béton et au ciment armé. 2a. Ed. Paris & Liège: Lib. Polytechnique Ch. Béranger, 
1911.
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político nacional. Em 1904, o professor Antônio de Paula Freitas63, da Escola Politécnica do 

Rio de Janeiro, publicou, na Revista dos Cursos da Escola Politécnica, o texto Construções de 

Cimento Armado, analisando, ao modo das primeiras publicações estrangeiras64, os principais 

conceitos:

“O cimento armado (ciment armé), a que chamam também concreto ou beton-

armado, ferro-beton, sidero-cimento, armored-concrete, fire-proofing (Columbia 

E. U.), é uma construção de argamassa, concreto ou béton de cimento, com um 

ossatura ou esqueleto metálico de ferro ou aço” (FREITAS, 1904, 153).

O professor destacou a questão da proliferação do concreto armado:

“Logo, porém, que o processo caiu no domínio público, esse gênero de construção 

tomou grande impulso em quase todos os países da Europa e nos Estados Unidos, 

sofrendo importantes modificações, que deram para cada país sistemas diversos 

conhecidos pelos nomes dos respectivos fabricantes” (FREITAS, 1904, 153).

E destacou:

“O princípio essencial do sistema, apesar da variedade de processos, conservou-

se sempre o mesmo, baseando-se em que o cimento, que parecia reduzir o seu 

emprego às obras de compressão, passa a ser utilizado em outras onde a flexão 

e a tração, prevalecem, sem prejuízo da resistência nem das dimensões, e 

simplesmente em virtude da associação do cimento com o metal, em virtude da 

qual fraca resistência do cimento aos esforços de tração se compensa pelo que 

possui consideravelmente o ferro ou o aço com que se associa” (FREITAS, 1904, 

156).

As distinções entre o que Freitas denominou de processos residiam na sua alma 

de metal, que poderia ser em “forma de barras, vergalhões, varões, arames, verguinhas, vigas 

63  Era professor catedrático de estradas e pontes da Escola. FREITAS, Antonio de Paula. 
Construcções de cimento armado. Revista dos cursos da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, anno 1, 1904, p.153-192 (biblioteca Hugo Segawa).

64  A principal referência consultada por Antonio de Paula Freitas foi o livro de Paul 
Christophe.



96

em T e outras, convenientemente travados,...” (FREITAS, 1904, 153). Apesar dessas diferenças, 

o princípio básico da construção de concreto armado estava no envolvimento da ossatura ou 

do esqueleto por moldes ou formas de madeira, como se fazia na “obra de taipa”.

Pontuar essa máxima comum permitiu a Freitas indicar alguns aspectos dos sistemas 

considerados mais importantes, começando pelo agrupamento em cinco grupos que diferem pelo 

tipo de armação, apresentados no quadro 4:

Fig. 8. Tipos de armação conforme publicados por Magny, 1914.
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Quadro 4: Os principais sistemas conhecidos, divididos por tipo de armação

Grupo Tipo de armação Sistemas relacionados

1º.

Dois tipos de hastes: de resistência ou diretrizes (para suportar 
os esforços da peça) e de distribuição ou geratrizes (de 

distribuição dos esforços)
Monier, Bordenave, Hyatt, 

Schüter etc.
2º. Hastes de resistência Ransome, Stott etc.
3º. Dois tipos de haste sem ligadura Cottancin etc.

4º.
Hastes de resistência suspensas e firmadas na massa do cimento 

por estribos
Hennebique, E. Coignet, Pavin, 

Laforgem Stellet, Lefort etc.
5º. Outros outros

Fonte: FREITAS, 1904, 166-167.

Ao descrever o desenvolvimento dos diversos processos, ou melhor, dos sistemas 

construtivos, Freitas assinalou o incipiente estado dos métodos de cálculo para a teoria do 

concreto armado. Percebeu-se, entre as publicações antes das primeiras regulamentações, 

que a parte descritiva dos sistemas construtivos era maior do que a que analisa a prática, 

os elementos de construção e a própria teoria. Essa deficiência só seria sanada após 1906, 

momento em que se publicou a Circular Ministerial Francesa, que normaliza a construção em 

concreto armado. Com base nela, foi possível aprimorar os estudos investigativos e definir 

padrões, entendendo melhor como se aplicaria na arquitetura.

Concomitantemente a essas publicações nos periódicos especializados que eram 

ligados às Escolas Politécnicas de São Paulo e do Rio de Janeiro, outros meios de divulgação 

difundiram o sistema construtivo, como nos relatórios de obras, sobretudo das companhias 

ferroviárias, principal campo de ação dos primeiros engenheiros brasileiros. O engenheiro 

Antonio Freitas destacou “importante aplicação” do concreto armado na Estrada de Ferro 

Central do Brasil (EFCB), que construiu um túnel com a nova tecnologia construtiva, em 

1901:

“Na serra da Mantiqueira, no km 350, próximo à garganta de João Ayres, (...). As 

condições topográficas do local não permitiam nenhuma modificação da linha, 

a continuação da queda de terras, e o grande volume que ainda ameaçava vir 

sobre a linha impossibilitavam o serviço, embora moroso, da remoção das terras. 

Resolvida a construção de uma galeria provisória de madeira, foi posta em pratica 

essa obra, gastando-se apenas seis dias na construção do primeiro lance com 59,5 

m de comprimento. (...). Para substituir essa galeria provisória, realizou-se então 

a construção de um túnel de cimento armado, dividido também em duas seções, 

Fig. 8. Tipos de armação conforme publicados por Magny, 1914.
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que são separadas por um corte em rocha. O túnel tem 121 m de comprimento 

total, sendo a primeira seção com 74 m e a segunda com 47 m. Os pés direitos e 

a abóboda são de cimento armado, em que toda a ossatura é feita com trilhos 

velhos Vignoles, barras e cantoneiras de ferro. Empregou-se também na massa 

do cimento a pedra britada e areia” (FREITAS, 1904, 191-192; grifos da autora).

Um sistema construtivo semelhante, composto por “trilhos inutilizados (de) metal 

expandido e concreto”, foi empregado nas proximidades de São Paulo, na “Estação Modelo” 

construída na cidade de Mayrink (P. J. 1908, 185-192). Projeto do professor da Escola 

Politécnica e arquiteto Victor Dubugras para Companhia de Estrada de Ferro Sorocabana: 

“A construção, como se verá adiante, é de grande simplicidade de recursos, 

baseando-se no emprego de trilhos usados na armadura ou esqueleto resistente e 

do metal déployé nos planos de vedo, cobertura etc., sendo tudo betonado pelos 

processos correntes” (P. J., 1908, 187; grifos da autora).

Pensada para servir, na década de 1940, de estação de baldeação das linhas 

Sorocabana e Ituana, esta se tornaria o ponto de chegada da linha Mairinque-Santos e de 

partida para a fronteira do Brasil com o Paraguai (em Corumbá, hoje no Estado do Mato 

Grosso do Sul) e para a capital do estado. Por essa multiplicidade de caminhos, a estação 

possuía uma planta baixa de formato oval e o seu programa era composto por áreas 

necessárias e vigentes na época para uma estação, como salas de espera separadas por 

gênero, sendo uma reservada para o caso das mulheres, bilheteria, sanitários, armazéns, 

almoxarifado, sala do telégrafo, lanchonete ou bufê. Por hora, interessa-nos ressaltar apenas 

essas características do modo de empregar o concreto armado nessa obra que foi uma das 

primeiras manifestações do movimento modernista no Brasil.

As companhias de estrada de ferro no Brasil foram importantes campos de 

formação e atuação para os engenheiros, que faziam além das obras propriamente relacionadas 

a construção das vias férreas, foram importantes agentes de criação e da modernização 

dos núcleos urbanos das regiões mais distantes dos principais centros urbanos e litorâneos 

brasileiros. A mesma EFCB teve um papel importante na modernização da cidade do Rio de 

Janeiro, ao determinar como eixo de crescimento a região norte em direção ao Vale do Paraíba 

e São Paulo (abarcando toda uma área que no período colonial eram fazendas geridas pela 

congregação dos jesuítas de cana-de-açúcar). A atuação do engenheiro Carlos Euler, formado 

na Escola Politécnica de Zurique em 1882, pode ser lida como um caso exemplar disso. Entre 
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1903 e 1908, trabalhou na 5ª. divisão da EFCB, sendo o responsável pela:

“monumental obra do viaduto entre S. Christovão e S. Diogo, onde, pela primeira 

vez, foi feita grande aplicação do concreto armado no Brasil, e foram lançadas 

as elegantes e leves estruturas das pontes, em arcos de três articulações, que 

transpõem as ruas S. Christovão e Figueira de Mello, assim como a bem lançada 

ponte sobre o Canal do Mangue, em arcos duplamente articulados” (BRAZIL-

FERRO-CARRIL, 15 abr. 1940, 102). 

Por essa condição moderna, o sistema construtivo teve diferentes propostas, ainda 

calcadas nos resultados técnicos e científicos, e dissociadas de um pensamento artístico e 

humano, portanto, arquitetônico. Pode-se dizer positivista, já que August Comte, um engenheiro 

formado pela Escola Central de Artes e Ofícios de Paris, diferenciou-se dos seus colegas ao 

radicalizar a ideia da “cultura técnica” como um “culto à técnica” (PFAMMATTER, 2000). 

Porém, essa condição da tecnologia construtiva só passou a ter validade, ou 

seja, ser confiada pelos clientes e contratantes das obras, com sua validação teórica e 

experimental. A transformação das práticas e experimentos de simples mestres de obra 

para uma tecnologia construtiva segura só pode ser feita pelos cálculos matemáticos, que 

traduziam em números as variações observadas durante as experiências empreendidas pelos 

laboratórios de materiais. De fato, essa transformação em ciência de uma técnica construtiva 

conhecida há milênios foi uma ação de posicionamento dos engenheiros modernos, que 

alegavam que a ciência e a tecnologia, isto é, o racionalismo construtivo, era o caminho para 

a produção em ampla escala de edificações e obras de arte (pontes, viadutos, cais, faróis, 

chaminés e fábricas). Tudo, enfim, que a sociedade industrial e urbana requeria para sua 

modernização.

1904 – 1937: o concreto armado como conhecimento e sua 
regulamentação

Se a segurança foi uma questão que levou a junção entre o aço e o concreto, 

sendo este um protetor e reforço do metal contra os incêndios, resistente aos temores de 

terra e das ações químicas causadas pelas intempéries, outras demandas condicionadas 

pela necessidade das novas condições de vida nas cidades industriais e pela nova ordem 

econômica mundial foram sendo respondidas. Demandas como a de economia do concreto 

armado se comparado a estrutura metálica e a alvenaria de pedra ou de tijolos, de rapidez na 
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construção e de leveza estrutural etc. A diversidade de proposições de sistemas construtivos 

provocou uma concorrência que levou a acidentes no canteiro de obra e no desabamento de 

edificações prontas e em uso:

“Uma causa frequente reside também na imprudência dos construtores que 

se querem mostrar ousadas ou conflitantes demais, e na falta de operários 

competentes, cujos motivos vários construções tem fracassado. A retirada 

prematura dos cimbres e das formas tem dado lugar a funestas consequências” 

(FREITAS, 1904, 163).

Logo, urgia a organização de regulamentos, leis, códigos de obras ou cadernos 

de encargos, que foram realizados entre a última década do século 19 e início da 1ª. Grande 

Guerra. Para tanto, alguns dos países europeus organizaram comissões que tinham como 

objetivo criar uma regulamentação. O primeiro país a ter um regulamento foi a Suíça, em 

1902, uma iniciativa da associação dos arquitetos, após as análises e das publicações do 

professor Wilhelm Ritter, da Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), sobre o sistema 

Fig. 9. Depósitos construídos na Tunísia, que sofreram recalque. Esta imagem foi 
vinculada por todos os manuais de concreto armado publicados na primeira década do 
século 20 para mostrar a ação do construtor não idôneo.
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Hennebique65 (KIERDORF, mai, 2009, 889). Foi seguido pelo regulamento da Alemanha, 

protocolado em 16 de abril de 1904; seguido da França e da Itália, ambos em 1906; Império 

Austro-Húngaro, 1907; Suíça, 1909 e Grã-Bretanha, 1919 (MESNAGER, 1921). 

Cada regulamentação elegeu alguns dos sistemas propostos, privilegiando 

aqueles que já possuíam fórmulas de cálculos das dimensões em relação ao tipo de aplicação. 

O sistema Monier somente pode ser reconhecido e amplamente empregado com base em sua 

apropriação, racionalização e organização pelos engenheiros alemães, sustentados pela boa 

relação entre as construtoras especializadas no concreto armado e as escolas técnicas como 

a de Stuttgart, onde o engenheiro Emil Mörsch realizou testes de estrutura, carga etc. para a 

Wayss & Freytag. 

Essa ligação entre a empresa construtora e a escola foi considerada importante 

pelo fundador da Escola Politécnica de São Paulo, o engenheiro Paula Souza, que logo após 

a criação da instituição de ensino, concedeu as condições políticas e econômicas de ensino 

por meio da prática com a instalação do Gabinete de Resistência dos Materiais. A difusão 

da teoria do sistema construtivo naquela escola começou a aparecer na Revista Politécnica 

a partir de 1906, momento da publicação da notícia A Glória do cimento armado e, quatro 

anos depois, das notas do curso Construções em cimento armado, lecionada pelo mesmo 

engenheiro supracitado.

Já na Escola do Rio de Janeiro, os estudos sobre resistência dos materiais66 

estavam incorporados à cadeira de mecânica aplicada às máquinas, lecionada, desde 

1882, pelos engenheiros André Gustavo Paulo de Frontin (1860-1924), como o professor 

catedrático, e Carlos César de Oliveira Sampaio (1861-1930), como substituto (Pardal, 

1984, 174). Em 1911, Carlos Sampaio era o professor catedrático quando ingressou, como 

substituto, o engenheiro Augusto de Brito Belford Roxo. Concomitantemente ocorreu a 

atualização dos métodos de ensino por meio da reformulação do estatuto da escola. Em 1914, 

o professor substituto aproveitou a ausência do catedrático da disciplina para lecionar um 

curso de resistência dos materiais. Segundo Pardal, foi a primeira vez que esse conhecimento 

65  Em 28 de agosto de 1901, na cidade de Basel, ocorreu o colapso da estrutura de concreto 
armado calculado pelo escritório técnico Hennebique de Paris, do Hotel Zum Baeren. As críticas voltaram-
se para o modo de gestão, criado por Hennebique, de controle de sua patente.

66  Disciplina de importância para o conhecimento das propriedades físicas e químicas dos 
materiais de construção e da estabilidade das construções.



102

seria dado na Escola Politécnica, abordando a questão do concreto armado. Um ano depois 

dessa iniciativa, seria criada a cadeira resistência e estabilidade dos materiais, cujo professor 

catedrático foi Jorge Valdetário de Lóssio e Seiblitz (1873-1923), graduado na escola em 

1895 (Pardal, 1984, 172). Em 1924, a Escola Politécnica foi incorporada a Universidade 

do Rio de Janeiro, sendo seu ensino renovado e a formação de engenheiro dividida em três 

especializações: civil, eletricista e industrial. Aquela cadeira foi separada em duas disciplinas: 

resistência dos materiais, cujo responsável seria Belford Roxo67, e estabilidade da construção, 

por Lino de Sá Pereira.

Na Escola de Engenharia do Mackenzie College, sediado em São Paulo, o professor 

João Bierrenbach Lima publicou, em 1915, uma série de quatro artigos intitulada Notas sobre 

a Teoria do cimento e o emprego do cimento armado na Revista de Engenharia Mackenzie 

(FREITAS, 2002, 82). Nela, o professor do curso de resistência de materiais discorreu sobre 

as origens do sistema construtivo, ressaltando os aspectos de seu rápido desenvolvimento e 

a ampliação do seu emprego em menos de meio século, destacou um problema relacionado 

ao modo de racionalizar-se matematicamente: “não pode aplicar aos seus cálculos as mesmas 

leis que refém os da resistência dos materiais de secção homogênea”, propondo como solução o 

uso das “leis de deformação elásticas do ferro e do concreto postas em relação com os esforços 

externos” como a compressão, a flexão e os esforços tangenciais (LIMA, 1915, 18).

De fato, a última década do século 19 marcou, principalmente nas primeiras 

escolas politécnicas europeias, o início da institucionalização de um saber técnica e científico 

do concreto armado que se originou de um prático, e que foi adequado para o domínio dos 

engenheiros e arquitetos, sobretudo daqueles ligados aos laboratórios de ensaios de materiais 

das escolas politécnicas, às École des Ponts et Chaussées (no caso francês) e escolas técnicas 

(alemãs). Os principais manuais (ou cours pratique (em francês), handbook (em inglês) e 

die Handbuch (em alemão) publicados na primeira década do século 20 são de autoria de 

engenheiros ligados a uma dessas instituições e também às construtoras especializadas no 

sistema construtivo, como relacionamos no quadro 5.

67  Este publicou uma apostila “Lições de resistência dos materiais” em 1913, sendo 
reeditada em 1925. Também, “Concreto armado, curso 1946”. Ambas podem ser encontradas nas 
bibliotecas das Escolas Politécnicas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
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Quadro 5: informações sobre Autores de livros de concreto armado

Autor Profissão Publicações

Adolf Kleinlogel Engenheiro. Docente da Technichen 
Hochschule de Darmstadt

Cap. 4. Cálculos de Abóbodas (Versuche mit 
Gewölben) _ Handbuch für Eisenbetonbau

A. V. Magny Engenheiro I. D. N. La construction en Béton Armé (1914)
B. Löser Engenheiro de Dresden Quinto volume, Cap. 1. Reservatórios de 

água (Flüssigkeitsbehälter) _ Handbuch für 
Eisenbetonbau

C. Kersten Engenheiro arquiteto. Professor da Escola Real 
de Obras Públicas de Berlin

La Construction em Béton Armé. Trad. P. 
Poinsignon (engenheiro E. C. L.) (1907).

E. Ritcher

A. Berrer

Engenheiros da Grün & Bilfinger, A. G. 
Empreiteiros de Mannheim

Cap. 5. Teoria dos balcões de concreto 
armado (Theorie des Eisenbetonbalkens) _ 
Handbuch für Eisenbetonbau

Fritz Elder von 
Emperger

Construtor e propagandista do concreto 
armado. Conselheiro na Patente em Viena. 
Formado na Escola Politécnica de Praga 
e de Viena, estabelece-se em 1890, como 
engenheiro-conselheiro em Nova York e 
Boston, participando da construção do metrô 
desta. Entre 1893-7, ele representa nos EUA o 
sistema Melan. Quando retorna para a Áustria, 
ele trabalha na comissão de vãos da Associação 
de Engenheiros e Arquitetos austríacos, e em 
1901 funda a revista Beton und Eisen.

Nono volume, Cap. 3. Bauunfälle _ 
Handbuch für Eisenbetonbau, sendo o 
organizador desse manual (1909). Publica 
o Beton-Kalender.

L. Prud’Homme Engenheiro. Ex. professor principal da École 
des Ponts et Chaussées.

Guide de l’expert et application de 
l’hydraulique

Cours Pratique de Contruction (1901)
Max Foerster Engenheiro. Professor de ciência da engenharia 

civil na Technischen Hochschule Dresden
Entwicklungsgeschichte und Theorie 
des Eisenbetons, p. 1-72 _ Handbuch für 
Eisenbetonbau; Die Eisenkonstruktionen 
der Ingenieur-Hauchbauten, Leipzig, 1909.

P. Planat Diretor de Construction Moderne (Aulanier et 
Cie. Editeurs, Paris).

Construction Moderne

Paul Augros Engenheiro civil Béton Armé: possibilités techniques et 
architecturales (1926) 
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Paul Christophe Engenheiro de pontes e calçamentos do 
governo belga; trabalhou na construtora de 
Hennebique (BILLINGTON, 1979, 10).

Publicou artigos sobre o concreto armado 
nos Annales des Travaux Publics da Bélgica 
(dez. 1899); e a obra “Le Béton Armé et 
ses applications” pela Ch. Béranger (1902) 
(Tedesco & Maurel, 1904, 159).

R. Grün Engenheiro, especialista Quinto volume, Cap. 1. Reservatórios de 
água (Flüssigkeitsbehälter) _ Handbuch für 
Eisenbetonbau

Fonte: PICON, Antoine (org). L”Art de l”Ingénieur: constructeur, entrepreneur, inventeur. Paris: Centre Georges 
Pompidou; Le Moniteur, 1997 ; FREITAS, Maria Luiza de. Trabalho Programado 2: as publicações sobre o concreto 
armado no Brasil. São Paulo: FAU/USP, 2010.

Na Alemanha, a união das sociedades de engenheiros e arquitetos – o “Beton 

Verein” (Clube do Concreto) –, estabeleceu em 1904, diretrizes provisória para os projetos 

e as construções em concreto armado na Alemanha68, semelhante ao método proposto pelo 

professor e engenheiro Mörsch69 em 1902, na primeira edição de sua obra Le Béton Armé: 

étude théorique et pratique.

Anteriormente em 1901, o governo francês, por meio do Ministère des Travaux 

Publics, organizou uma comissão70 para estudar as obras de concreto armado e estabelecer 

códigos oficiais para seu emprego, cálculo e ensaios. Seus membros eram todos engenheiros: 

Charles Rabut71 (1852-1925), Lefort, N. de Tedesco, Mesnager, Mazar, Nahel de la Notre e 

Considère (PERRET, 1936). O primeiro citado, Rabut era professor da Escola de Pontes 

e Calçamentos de Paris, criando em 1896 um curso específico para o ensino do concreto 

armado, sendo esse momento de importância para a institucionalização dos conhecimentos 

do sistema construtivo separado do curso de resistência dos materiais. Este último passou 

a investigar alguns sistemas de uso correntes na transição do século 19 para 20, como o 

Viennot, o Piketty, Wayss & Freytag etc. 

Em 1901, Considère conseguiu a patente para o que ele denominou como 

68  Vorlaüfige Leitsätze für Eisenbetonbauten

69  MÖRSCH, Emil. Le Béton Armé: étude théorique et pratique. Traduit de l’allemand para 
Max Dubois. Paris: Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 1909.

70  Instaurada em 16 de fevereiro de 1901 (AZUÁ, , 31 dez. 1901, 301).

71  Com dois diplomas um pela École Polytechnique e outro pela École des Ponts et 
Chaussées. Em 1921, ele se tornou administrador da Christiani & Nielsen em Paris.
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“béton fretté”, que consistiu no aumento da resistência aos esforços transversais nas peças 

comprimidas – pilares e colunas – e foi autenticada pela Circular Ministerial. O resultado 

dos estudos daquela comissão foi apresentado em janeiro de 1906 para o ministro, que a 

oficializou em 20 de outubro. A Circular Ministerial regulamentou a construção de concreto 

armado na França e foi aludido em várias outras normas de uso do concreto armado. Após o 

término da Primeira Grande Guerra em 1918, cada um desses regulamentos foi revisto72. 

No nosso caso, a “Norma Brasileira para Cálculo e Execução das Obras de Concreto 

Armado”, ou NB-1, foi instaurada em 1940, após quase uma década de discussões da qual 

participaram as principais entidades sociais, técnicas e de pesquisa, bem como dos órgãos e 

autarquias públicos e das três instancias do Estado (município, estado e União): Estrada de 

Ferro Sorocabana, Sindicato Nacional dos Engenheiros, Diretoria de Engenharia do Ministério 

da Guerra, Círculo de Técnicos Militares, Associação Brasileira de Cimento Portland, 

Associação Brasileira de Estradas de Ferro, Departamento de Estradas de Rodagem de São 

Paulo, Instituto de Pesquisa Tecnológica, Secretaria de Viação de Pernambuco, Departamento 

de Portos de Navegação, Companhia Paulista de Estrada de Ferro, Escola Politécnica da 

Bahia, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, Estado do Rio de Janeiro, 

Instituto de Engenharia de São Paulo, Serviço de Obras do Departamento Administrativo do 

Serviço Público - DASP, Clube de Engenharia, Escola Técnica do Exército, Prefeitura do Rio de 

Janeiro (CONCRETO, 1940, 170). Todos os representantes73 dessas organizações reuniram-

se na terceira reunião74 de laboratórios nacionais de ensaios de materiais, nas instalações 

do Instituto Nacional de Tecnologia, que foi sediado no Rio de Janeiro. Já em 1930, foram 

72  Tanto a revisão do regulamento alemão, como o do francês foram publicados no Brasil: 
JUNQUEIRA, 1933, p. 315-318; Regulamento para as construções em Concreto Armado, 1933, p. 241-2.

73  Humberto da Fonseca, José Furtado Simas, Agnello Pereira da Silva, Aderson Moreira da 
Rocha, Leopoldo Sondy, João Alves de Morais, Raul Albuquerque, Aristobulo Rocha, Gumercindo Penteado, 
Telemaco von Langendonck, Jorge Burlamaqui, Paulo Franco Rocha, Adeodato Botelho Junior, Paulo 
Fragoso, Maurilo Coutinho, Augusto Hor Meyll, Alberto de Mello Flores, José Augusto Junqueira, Ademar 
Fonseca e Antonio Raposo.

74  Essas reuniões foram baseadas no exemplo do antigo Laboratório de Ensaio de Materiais 
da Escola Politécnica de São Paulo (transformada em 1934 em Instituto de Pesquisa Tecnológico), cuja 
primeira edição ocorreu em dezembro de 1928 (ver: TORRES, Ary F. A primeira Reunião do Laboratório de 
Ensaio de Materiais da Escola Politécnica de S. Paulo. Boletim do Instituto de Engenharia. São Paulo: vol. 9, 
n. 43, dez. 1928, p. 263-268).
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pressentidas as demandas dos profissionais da construção de uma organização da categoria 

especializada no sistema construtivo, o que denota o rápido implemento do concreto armado 

nas diferentes obras ao longo das primeiras décadas do século 20. 

A partir de 1930, circulou o periódico Cimento Armado, órgão oficial da 

Associação Brasileira de Concreto - ABC, propriedade e direção dos engenheiros civis Humberto 

Menescal, Mario Cabral e J. Furtado Simas, que participaram da reunião de aprovação da NB-1. 

A proposta desse periódico era a de divulgar as concepções atualizadas “... da teoria e prática 

das construções em geral e especialmente em concreto e cimento armado” no Brasil e no mundo, 

bem como, organizar os engenheiros especialistas em torno de uma associação:

“Falta, talvez, qualquer coisa de complementar à nossa educação profissional, 

e por isso, as vãs susceptibilidades impedem a formação de uma mentalidade 

cooperadora e solidaria em assuntos técnicos especializados” (CABRAL, 1930, 26).

Assim, 

“Há tempos, em S. Paulo, tivemos a ideia de fundar uma associação dedicada 

especialmente, ao “concreto”, o verdadeiro nervo da engenharia estrutural, 

sobretudo pelo emprego generalizado que vai tendo em nossa terra” (CABRAL, 

1930, 26).

Por meio das palavras de Mario Cabral, podem-se detectar duas condições do 

emprego do concreto armado antes de 1940 no Brasil: a necessidade de um ensino voltado 

de fato para o pensamento sobre o concreto armado de modo mais profissional (isto é, a sua 

institucionalização) e, a associação dos engenheiros e construtores especializados no sistema 

construtivo como meio de defesa dos interesses da categoria de especialização da engenharia 

e de propaganda. E também, a importância de São Paulo como local de origem das demandas.

O primeiro ano de publicação do periódico, 1930, coincidiu com a realização na 

Bélgica do Primeiro Congresso Internacional de Concreto Armado, onde foram divididos em 

oito seções os trabalhos apresentados:
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“1ª. Seção: Teoria e experiências (ensaios)

2 ª. Seção: Arquitetura do concreto armado

3ª. Seção: Aplicação nas colônias

4 ª. Seção: Peças de concreto pré-moldado fora do lugar

5 ª. Seção: Influência da contração e da temperatura

6 ª. Seção: Dosagem e ensaio dos concretos

7 ª. Seção: Grandes construções em concreto armado

8 ª. Seção: Concreto fretado (CIMENTO ARMADO, 1931, 24)

Das oito, atenta-nos a segunda, denominada por “Arquitetura do concreto armado” 

cujos aspectos de seu desenvolvimento e repercussões discursivas no Brasil trataremos na 

segunda parte deste capítulo. E na divisão, ao mesmo tempo, junção de temas tão próximos, 

como a quarta seção, que se tratava dos elementos pré-moldados feitos para exportação, 

que poderiam estar na terceira e, a especificidade da última seção, dentro do âmbito de 

todo o conhecimento do concreto armado que começa a constituir-se, de fato, enquanto 

um conhecimento e a criação de uma cultura técnica de alcance internacional, apesar do 

afunilamento da questão em torno das experiências francesas e belgas. 

A NB-1 normalizou, com base no consenso entre a categoria dos diversos 

sistemas de cálculo, os ensaios de materiais e as formas de execução. Nesse longo processo, 

foi imprescindível a ação do gabinete/laboratório/Instituto de Ensaio dos Materiais da 

Escola Politécnica de São Paulo que, partindo da especificação de cada material componente 

do sistema construtivo – “cimento Portland” e “aço para concreto armado”, tiveram sua 

abrangência ampliada para o nacional, chegando-se a proposição, em 1937, de uma norma 

para a execução e cálculo de obras de concreto armado pelo engenheiro Telemaco von 

Langendonck.

Em 1904, no Gabinete de Resistência dos Materiais da Escola Politécnica75, por 

iniciativa dos alunos de engenharia civil e arquitetura, foram testados todos os cimentos 

75  O gabinete foi criado pelo diretor da Escola Politécnica, Paula Souza em 1899 (GITAHY, 
2001).
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disponíveis no mercado: Rodovalho, Alsen, Teutonia, Germania Dois Martellos, Leão Coroado, 

Pyramide e Belga (PEREIRA, 1925, 108). Dentre eles, o primeiro era a único produzido 

nacionalmente desde 188876, porém, o tempo em que a fábrica esteve em atividade foi 

curto (somente até 1904) e seu patrimônio vendido ao engenheiro Armando de Arruda 

Pereira em 1907, que perdurou ativo até 1916. O corpo discente da Escola Politécnica de 

São Paulo organizou em 1904 o Grêmio Politécnica, que fundou um órgão de divulgação 

de seus ideários: a Revista Polytechnica. Nessa publicação, foram apresentados artigos 

frutos das anotações de aulas e de interesse próprio dos alunos e dos professores e notícias 

atualizadas mensalmente. O Manual de Resistência dos Materiais, por exemplo, foi 

publicado em 1905 como um caderno com 300 páginas, mas as avaliações e repercussões 

das principais organizações da categoria da capital federal, como o Clube de Engenharia77 

foram transcritas na revista (REVISTA POLYTECHNICA, nov. e dez. 1905, 58-64 e 129-167; 

GITAHY, 2002, 60). 

O engenheiro Armando de Arruda Pereira78 mencionou no artigo Sobre a 

fabricação do cimento portland no Brasil a louvável iniciativa dos alunos da escola e destacou 

a extrema importância dos laboratórios de análise e experimentos de materiais de construção 

para o desenvolvimento da indústria nacional do cimento Portland. No momento, além do 

Gabinete da Escola Politécnica paulista, havia o da do Rio de Janeiro, a Seção de Recebimento 

e Ensaio de Materiais da Repartição de Águas e Esgotos79 do Estado de São Paulo e o Gabinete 

76  Entre 1880 e 1926, duas outras tentativas de instalação de fábricas produtoras de 
cimento Portland ocorrem no Brasil, sendo a primeira no estado da Paraíba, em 1882, na Ilha de Tiriri e, 
a segunda no estado do Espírito Santo, em 1912, no município de Cachoeiro do Itapemirim. A iniciativa 
paraibana perdurou por três meses e a capixaba por 12 anos, sendo uma das primeiras iniciativas de 
caráter público por parte do governo do estado. Esta foi recolada em funcionamento em 1936, produzindo 
o cimento “Barbará & Cia.” (CIMENTO E CONCRETO, 1940, 250).

77  Assinado pelo engenheiro Gabriel Osório de Almeida (1854-1926) formado na Escola 
Politécnica do Rio de Janeiro, em 1878, atuante em Companhias de Estrada de Ferro como na D. Pedro II 
(depois Central do Brasil), Cia. Paulista e na construção de ferrovias em Pernambuco e no Rio Grande do 
Sul. Foi diretor de Obras Públicas do Estado de São Paulo e da Escola Politécnica de sua origem (TELLES, 
1984, 367 e 392 apud: GITAHY, 2002, 60).

78  Formado na Escola Politécnica como engenheiro civil na década de 1910.

79  Criado por Arthur Mota em 1930.
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de análises da EFCB80. Com base nas palavras de Pereira, pode-se comprovar o estado da 

arte das construções com concreto armado no Brasil: “Obras de vulto executadas pelo 

governo federal, pelo estadual e por vários particulares, canais, pontes, construções diversas...” 

(PEREIRA, 1925, 108).

Um desses casos foram as obras de saneamento e remodelação urbana de Santos, 

dirigidas pelo engenheiro Saturnino de Brito, que incluíram a construção de canais e galerias 

de drenagem para água pluvial, de pontes e a abertura e calçamento de ruas, praças e de 

jardins. Essas obras começaram em 1890 e perduraram até meados da década de 1910. Foi o 

80  A instalação do Laboratório da EFCB foi resultado do trabalho do engenheiro Carlos 
Euler, já citado, que orientou e organizou uma “caderneta de encargos” dos materiais recebidos e usados 
pela companhia, usada durante muitos anos (BRAZIL-FERRO-CARRIL, 15 abr. 1940, 102).

Fig. 10. Execução do canal de Santos, segundo projeto do engenheiro Saturnino de Brito.
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lugar da experimentação também de princípios da engenharia sanitarista que se iniciava. Sua 

ação chegou a abranger outras cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro (saneamento da 

Lagoa Rodrigo de Freitas, canal do córrego dos macacos etc.), Vitória, capital do Espírito Santo 

(drenagem e saneamento da área de expansão denominada Novo Arrabalde), Recife etc. Em 

1907, na comissão de Santos, se elaborou uma “caderneta de instrução e especificação para a 

construção dos esgotos”, com base no cadastramento da complexa rede de canos implantada 

em todas as casas e registrada pelos engenheiros que trabalhavam no escritório central. 

Procurou-se assim criar uma norma de engenharia (BRITO FILHO, 1943 apud: GITAHY, 2002, 

45; FREITAS, 2005, 133).

O interesse dos alunos atuantes no Grêmio Politécnico pelos experimentos em 

andamento no gabinete foi comprovado com a divulgação do manual, uma iniciativa liderada 

pelo seu presidente, o então estudante Hippolyto Gustavo Pujol Junior (1880-1952), que 

estava interessado desde o início do funcionamento do laboratório. Depois de estágio na 

Europa, incentivado pelo diretor da Escola Politécnica, Pujol Junior tornou-se seu responsável 

(GITAHY, 2002, 60-61). Ele renovou as pesquisas do Gabinete (1907-1912) introduzindo a 

metalografia microscópica, um ensaio ainda pouco corrente nos laboratórios europeus, mas 

de suma importância para o aprimoramento da fabricação de ferros e aços empregados nos 

trilhos das estradas de ferro, nas construções urbanas e em tubos de ferro fundido. Interessa-

nos, em particular, o desenvolvimento do tratamento térmico dos metais a serem empregados 

como barras do concreto armado (VARGAS, 1987 apud: GITAHY, 2002, 62).

Na década de 1920, segundo bem pontuou Gitahy, os ensaios no gabinete da 

Escola Politécnica de São Paulo intensificam-se e se diversificam, integrando-se às atividades 

industriais, que cresceram, sobretudo após a Primeira Grande Guerra. Engenheiros saídos 

dessa Escola, atuantes na política legislativa municipal, estreitam estes vínculos com o 

mercado da construção civil e no padrão municipal81 e condicionam a verificação da qualidade 

do cimento importado às especificações de um “laboratório oficial do país de origem” 

(TORRES, 1928, 267). Como cada um possuía método de ensaio diferente criou um problema 

para a normatização da recepção dos materiais de construção importados. O gabinete havia sofrido 

modificações estruturais – de ampliação e atualização – que buscavam adequar suas funções as 

81  Lei 2.332, de 9 de novembro de 1920: “Padrão municipal para construções particulares” 
que foi o primeiro Código de Obras da cidade, elaborado em conjunto pelo engenheiro civil e arquiteto e 
vereador Heribaldo Siciliano, o Instituto de Engenharia e pela diretoria de Obras Públicas.
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necessidades que transcendiam às de ensino, preliminarmente mostradas no texto de Pereira. Com 

essa reestruturação em 1924, foi renomeado como “Laboratório de Ensaio de Materiais”, ou LEM, 

e passou a cobrar taxas pelos ensaios e os pesquisadores a se dedicar integralmente (GITAHY, 

2002, 64).

Em 1928, o diretor do LEM, o engenheiro Ary F. Torres, publicou um artigo no 

Boletim do Instituto de Engenharia sobre a primeira reunião do laboratório por meio do 

qual enfatiza a importância deste para, citando os exemplos de Torres, o caso do cimento. 

Depreende do tipo de armazenamento do concreto, em “lote de 50 barricas ou menos”, da 

logística de seu transporte e da sua conservação indefinida as dificuldades colocadas para o 

controle de sua qualidade no momento, ainda um fator subjetivo e não padronizado. Torres 

estava certo da impossibilidade de enviar um barril de volta para o país de procedência, 

muito menos o próprio laboratório não podia possuir:

Fig.11 e 12. bom humor no laboratório de resistência dos materiais da Escola Polytechnica de São Paulo, Hippolyto 
Pujol Junior se deitou na prensa para testar a resistência de seu tórax, enquanto um aluno testava a do seu crânio.
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 “todas as areias normais do mundo, todos os tipos empregados de máquinas de 

socamentos e o que é capital, necessitavam de operadores capazes de preparar 

os corpos de prova pelos diversos métodos utilizados no estrangeiro...” (TORRES, 

1928, 267). 

O que pode atestar o distanciamento entre a prática do laboratório e a dos 

engenheiros no Brasil. Para tanto, Torres citou o exemplo dos industriais suíços, que 

buscavam aperfeiçoar seus produtos pela elevação de sua qualidade com base na pesquisa 

feita nos laboratórios, e não pela economia, levando a orientação de trabalhos experimentais 

diferentes e a “conclusões novas sobre métodos de ensaio e de cálculo, propriedades de 

materiais de construção, resultante de estudo original” (TORRES, 1928, 264). Tal parceira 

conduziu, segundo Torres, ao progresso da técnica e constituíram elemento de considerável 

importância para a união da categoria, “entre o laboratório e os construtores”:

“Além da oportunidade de realizar um contato mais íntimo entre engenheiros e 

o laboratório, as reuniões hoje iniciadas constituirão certamente o gérmen da 

elaboração futura de cadernos de especificações para recepção dos materiais, de 

comum acordo com as partes interessadas, depois de amplo debate” (TORRES, 

1928, 266).

A defesa dessa relação enfatizava o papel dos laboratórios e das sociedades 

de ensaio de materiais para a manutenção da atualidade das especificações dos 

materiais de construções com relação com suas aplicações, verificando os pontos falhos 

e propondo reformas. Essa sintonia entre os diferentes atores do mercado da construção 

civil possibilitou a consolidação do concreto armado enquanto tecnologia construtiva 

predominante no Brasil. Em abril de 1939, a evolução desses estudos foi convertida na 

especificação brasileira para aço para concreto armado (Classe CA) ou EB-3 (BOLETIM DO 

INSTITUTO DE ENGENHARIA, 1940, 56).

Não era apenas de abrangência nacional esse aspecto do sistema construtivo, 

mas perpassa para o âmbito internacional de diálogos, trocas e, também, de influências. Da 

necessidade imperativa da economia moderna de expansão da produção industrial para 

mercados exportadores de matéria-prima, depreende-se a questão de padrões comuns a 

todos, de standards cuja tendência foi a normalização de medidas. Desde a iniciativa dos 

primeiros engenheiros politécnicos franceses, como A. Condorcet, J. L. Lagrange, P. S. Laplace 

e G. Monge, foi possível criar-se um sistema unificado de medida, que tinha como intuito 
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organizar a variedade e confusão de unidades e medidas existentes. Foi inventado nesse 

momento o sistema métrico decimal82 em 1795, sendo adotado em toda a França em 1801 

(BENÉVOLO, 2009, 37). 

Essa medida não foi, contudo, aceita com facilidade, sendo abolida após 11 anos 

sua implantação por Napoleão Bonaparte. Apesar dessa ação contrária, o sistema métrico 

permaneceu em uso, pois já estava adequado nas indústrias e em outros países como Itália 

(aplicou em 1803), Bélgica e Holanda (1820) e nos países sul-americanos (depois de 1830). 

Sua retomada na terra natal foi em 1840 e 35 anos depois em uma convenção internacional foi 

ratificado o uso do sistema métrico, incorporado por quase todos os países, menos os anglo-

saxões. Essa padronização de medidas ajudou a ampliar as trocas comerciais e de difusão dos 

conhecimentos, a aquisição e adequação de equipamentos industrializados. Tanto o padrão 

de 1 metro, quanto o de 1 quilograma ficavam sob a tutela do “Escritório Internacional de 

Pesos e Medidas83”, localizada no Pavilhão de Breteuil, nas proximidades de Paris. 

No Brasil, a padronização de medidas foi ratificada pela Lei nº 1157 de 1862, 

organizada pelo Instituto Nacional de Padrões84, sendo ampliada pelo Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio pelo decreto sancionado em 23 de novembro de 193385. Contudo, o 

Instituto de Engenharia de São Paulo86 constituiu uma comissão87 de estudo do decreto para 

avaliar o mecanismo de funcionamento e os artigos do decreto, sugerindo modificações a 

ponto de pedirem para substituir o texto por completo, com base nas diretrizes propostas por 

ela. A confusão era no que o governo federal denotava como padrão e o que a comissão, que 

considerava a “uniformização metrológica” diferente da “disposição referente à padronização, 

82  O modelo feito de platina está depositado no Museu de Artes e Ofícios de Paris.

83  Bureau International des Poids et Mesures.

84  Hoje, o amplo papel previsto para o Instituto Nacional de Padrões foi secionado em 
diferentes autarquias do governo federal: InMetro, (Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi e 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

85  Com esse decreto o governo criou tanto o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) e 
uma Comissão de Metrologia.

86  Instituto Nacional de Padrões. Parecer e sugestões da comissão nomeada pelo Instituto 
de Engenharia de São Paulo. Boletim do Instituto de Engenharia. São Paulo: nº. 101, abr. 1934, p. 258-270.

87  Ary F. Torres, Adriano Marchini, João Luiz Meiller, Luiz Cintra do Prado, Nicolau Filizola 
compuseram a comissão de estudo do decreto.
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racionalização, simplificação, prescrição e códigos técnicos para fornecimento, serviços e 

contratos públicos, por tratar-se de assuntos especializados bastante diferentes do primeiro” 

(BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA, 1934, 258). 

Concomitantemente a esse processo, outras iniciativas por parte do governo 

federal foram empreendidas para “obter a padronização dos produtos fabricados ou usados 

no país”, como a comissão organizada pelo então ministro da Viação, Francisco Sá, em 1925, 

“para estudar a padronização dos materiais ferroviários usados no Brasil” (SÁ, 1942, 222). A 

organização o Instituto Nacional de Tecnologia, cinco anos depois, foi uma nova iniciativa, 

apesar de o país vivenciar um momento politicamente instável, sobretudo se tratando 

da relação da nação com o Estado de São Paulo. A constituição dos padrões nacionais na 

década de 1930 refletiu conflito diante da incapacidade de se alcançar um consenso entre 

os industriais e engenheiros paulistas e brasileiros. O Governo Federal queria dotar de 

regras onde nada havia: “Não temos padrões, não temos especificações” (SILVA, 1931, 230) e 

tentava isso com pressa e resolver a ambas as necessidades. Esta foi a crítica postulada pelo 

engenheiro Francisco Ignácio de Araújo Silva da Repartição de Águas e Esgotos de S. Paulo 

durante sua conferência no congresso de habitação promovido pela Divisão de Arquitetura 

do Instituto de Engenharia de São Paulo, em maio de 1931.

Em 1934, houve a reestruturação do Laboratório de Ensaio de Materiais, 

transformado no Instituto de Pesquisa Tecnológicas. Em junho de 1935, a primeira 

especificação (E-1) do IPT foi aprovada, sendo substituída em setembro de 1937 pela 

especificação de abrangência nacional (EB-1)88, determinada pelo Decreto-lei nº. 278, de 16 

de fevereiro de 1938. Nos dois anos seguintes, o Instituto Nacional de Tecnologia organizou a 

segunda e a terceira reunião anual para discutir os padrões brasileiros onde, enfim, se criou 

a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) “com o fim estabelecer padrões para 

materiais e para seu uso” (SÁ, 1942, 222).

O engenheiro Paulo Sá publicou o artigo Como o Brasil estabelece padrões 

nacionais na Revista de Organização Científica do Instituto de Organização Racional do 

Trabalho (Idort), um órgão da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), com o caráter de 

informar ao leitor como funciona a ABNT, composta por duas classes de membros: coletivos e 

individuais, totalizando em 1942 cerca de 70 organizações oficiais e cem empresas privadas, 

88  Aprovada na primeira reunião anual do Instituto Nacional de Tecnologia (SÁ, 1942, 222).
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e mais de 400 sócios individuais: “A ABNT já adotou cerca de 30 padrões nacionais, até mesmo 

o Código Elétrico Brasileiro e o Código para o Concreto Reforçado” (SÁ, 1942, 222).

Se comparado à estrutura metálica, o concreto armado é um sistema estrutural 

extremamente complexo, ao denotar um conhecimento mais elaborado e científico. Com 

base na práxis foi-se procurando solucionar os problemas de natureza da composição 

química e física, matemáticas e visuais, todo um arcabouço mental necessário para controlar 

as variações internas às forças que atingiam a estrutura da edificação. Esse procedimento 

ajudou na sua divulgação, possibilitado pela compreensão quase que universal dos números, 

autônoma da das palavras de línguas diferentes:

“Este processo saiu decididamente do domínio do empirismo: as experiências 

e os estudos de nossos sábios e nossos práticos vieram precisar os pontos 

ainda duvidosos permitiram fixar regras invariáveis, que serão adotados pela 

generalidade dos construtores” (FREITAS, 1904, 162).

O sistema construtivo de concreto armado, conforme é conhecido hoje e 

empregado na maioria das obras construídas no território brasileiro, resultou de diferentes 

processos e métodos de construção em que “se utilizam a alta resistência à compressão 

do concreto e a grande estabilidade do ferro e do aço, como que associados, formando esses 

materiais um conjunto leve e resistente” (LIMA, 1915, 17). Marcado, no início, como uma 

mercadoria protegida por patente e intitulada segundo o nome de seu criador, o concreto 

armado foi sendo incorporado pelas academias de engenharia como um processo 

construtivo mais econômico e prático de se atender a crescente demanda por edificações nas 

aglomerações urbanas correntes, obtendo um “desenvolvimento espantoso”:

“... vendo-se por toda parte empregado em forma de lajes, vigas, colunas e outros 

elementos de construção, substituindo com vantagem e mesmo com elegância o 

emprego do ferro laminado ou fundido” (LIMA, 1915, 17-18).

O sistema construtivo foi dotado de toda complexidade de uma tecnologia 

construtiva a partir de meados do século 20 pela elaboração de regulamentos, códigos 

de obras e normas que foram consolidados e seu uso foi amplamente difundido entre os 

profissionais da construção.

Houve, sem dúvida, diferentes profissionais da construção – arquitetos, 
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engenheiros e construtores – que com base em seu caráter inovador, investigativo e pioneiro, 

buscaram na solução técnica expressar toda a plasticidade do concreto armado. Aqui, o 

papel da tecnologia construtiva não era de coadjuvante em relação a arquitetura, mas era 

sua premissa. Na segunda parte, serão analisados os ideais e o imaginário criado diante do 

impacto das tecnologias construtivas na arquitetura, procurando os traços que a distinguem 

de uma construção ao inovar na forma, na concepção espacial e, por fim, na expressão 

arquitetônica.

2.2. Metrópole E Expressão: o sentido da modernidade 
arquitetônica derivada do concreto armado

2.2.1. A busca por uma forma arquitetônica para o concreto armado

“O cimento é uma expressão da pressa vertiginosa de construir, de viver, de 

gozar e de enriquecer, das épocas modernas. Não se presta às concepções do 

belo. E quem pensa hoje em beleza?” (A NOITE, 30 jul. 1928, 4).

O concreto armado não foi apenas apropriado como uma tecnologia construtiva, 

mas também, segundo seu potencial de expressão arquitetônica, passou a ser o paradigma da 

renovação da arquitetura, em sintonia com a modernização urbana, industrial e intelectual 

de toda a sociedade, sobretudo a dominada pela cultura ocidental. Para tanto, cisões 

foram crescendo em campos tradicionais da arte e da arquitetura e conceitos tiveram seus 

significados revistos, alterados ou até corrompidos.

Esse foi o caso da afirmação acima no jornal A Noite, em que seu autor associava 

a noção de belo à técnica construtiva nas edificações com base na velocidade de construção, 

da economia proveniente do seu emprego, mas que não resultava num edifício belo. Por fim, 

ele colocou em questão a validade do conceito de beleza, confrontando ao tempo do homem 

moderno que já não era o mesmo. A cultura técnica do concreto armado foi fundamentada 

pela solução deste equívoco, isto é, da separação entre a construção – entendida como a 

técnica construtiva – e a arquitetura – a concepção artística.

Nesta seção, serão analisados os caminhos de incorporação da tecnologia 
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construtiva do concreto armado pela arquitetura, através do discurso e das imagens 

divulgadas em periódicos especializados e jornais diários, bem como as leituras e os 

diálogos com publicações e catálogos que fizeram a apologia da nova prática arquitetônica, 

supostamente dotada de modernidade e de racionalidade construtiva. Nos mais distintos 

meios de publicação periódicos – revistas e jornais –, os arquitetos difundiram suas opiniões 

sobre as ações urbanas nas cidades brasileiras, a defesa da profissão de arquiteto seja como 

“gerenciador” da obra, seja como o pensador das cidades, isto é, como urbanista, e a apologia 

de distintas práticas arquitetônicas.

No começo do século 20, os periódicos especializados de arquitetura, engenharia 

ou construção eram raros. Existiram aqueles órgãos das agremiações estudantis, como 

Revista Polytechnica (Escola Politécnica de São Paulo, 1904-) e, outros de cursos de 

engenharia como a Revista dos cursos da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro (Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro, 1904-) e da Revista de Engenharia do Mackenzie College 

(São Paulo, 1915-) publicada pela agremiação estudantil dos cursos de engenharia, Horacio 

Lane. Houve algumas publicações de curta duração, como a Revista dos Construtores (Rio 

de Janeiro, 1889-) e a Revista de Engenharia (São Paulo, 1910-12), ambas representaram 

momentos em que os profissionais tentaram se organizar em torno de agremiações, o que 

foi concretizado, no caso de São Paulo, em 1916 com a fundação do Instituto de Engenharia 

de São Paulo, que inaugurou em 1917, o Boletim do Instituto de Engenharia (após, 1942 

foi renomeada Engenharia). Na década de 1920, os anseios de afirmação dos profissionais 

da construção tornam-se mais perceptíveis pelo aumento no espectro de publicação: 

Revista Brasileira de Engenharia (Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Engenharia, 

1920-42); Architectura no Brasil (Rio de Janeiro, Sociedade Central de Arquitetos e 

Instituto Brasileiro de Arquitetos, 1921-26), Architectura & Construcção (revista do 

Instituto Paulista de Arquitetos, 1929-32). E outros periódicos, de propriedade particular, 

como a revista A Casa (O Construtor, 1923-42), A construcção em S. Paulo (1924-26), 

O Brasil Technico (Rio de Janeiro, 1924-26), Viação (Rio de Janeiro, 1927-1929) e 

Architectura: mensário de arte (Oficinas Gráficas da Lusitânia, 1929-30). Com o advento 

da década de 1930 e a organização do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia em 

1933, há uma proliferação de revistas de arquitetura e de engenharia, com destaque aos 

periódicos sobre concreto armado: Forma (Rio de Janeiro, 1930-31), Cimento Armado 

(Associação Brasileira de Concreto, 1930-31) e Concreto (Rio de Janeiro, Associação 

Brasileira de Cimento Portland, 1937-).
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Primeiro, é imprescindível a compreensão da elaboração gradual de uma noção 

nova de belo, desde o impacto da ação dos construtores e engenheiros ao empregarem 

o concreto armado, mesmo diante da divergência do arquiteto. Em seguida, olha-se o 

momento de transformação dos ideários arquitetônicos, quando se assume a necessidade de 

uma expressão para o sistema construtivo, seja ele calcado em referências da arquitetura 

do passado, seja pela inovação na forma pela procura por uma nova estética. Chega-se aos 

resultados dessa vontade de modernização no Brasil, aos edifícios em altura, que tiveram 

como objeto central e foram evidenciados pelo amplo debate empreendido nos jornais diários 

cariocas e periódicos especializados. Paradigmas dessa modernidade calcada na tecnologia 

construtiva do concreto armado, os arranha-céus serão, no fim, seu símbolo.

1850-1890: a prematuridade discursiva

As demandas por nova prática arquitetônica já eram sentidas desde fins do século 

18 e as ideias de Étienne-Louis Boullée (1728-1799), de pouca repercussão no seu tempo, 

geraram alguns seguidores que procuraram desenvolvê-las e, em 1850, optaram por abandonar 

a sua “visão de usar completamente novas composições formais” 89. Entre 1760 e 1830, segundo 

Leonardo Benevolo, coexistiram três correntes de neoclássico classificadas conforme a relação 

estabelecida com as inovações tecnológicas, as artes e as transformações políticas em voga: 1) 

o neoclássico da academia era regido pelas leis eternas da beleza, que dotavam de legitimidade 

a arte e dava autonomia à cultura artística. Era a escola da imitação rigorosa dos antigos 

monumentos e seu principal mestre foi Quatremère de Quincy; 2) o neoclássico dos arquitetos 

adeptos a Revolução Francesa, como Ledoux, Lequeu e Boullée, considerava a arte como 

profissão de fé, esta subentendida como política, e 3) o neoclássico de premissa racionalista 

setecentista, vigente na Escola Politécnica de Paris, teorizado por Durand e praticado por Patté, 

Rondelet (na França), Nash (Inglaterra) e Schinkel (Alemanha). As duas primeiras correntes 

possuem um caráter mais ideológico, sendo a última mais empírica.

89 “his vision of using completely new compositions” (COLLINS, 1959, 97).

“A pedra é por excelência o material nobre da arquitetura” 

(BAHIANA, 1926, 168).
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Desde o desentendimento entre o arquiteto Louis-August Boileau e o construtor 

François Coignet, ocorrido em 1865 na França, quando não existiu um diálogo entre os 

agentes do processo construtivo, o embate foi embasado no fato do construtor Coignet não 

seguir a especificação da técnica construtiva, determinada no projeto pelo arquiteto, ao 

empregar na construção da Igreja Sainte-Marguerite em Le Vésinet o concreto apiloado em 

vez do sistema de construção de ferro e alvenaria. Boileau acabou sentindo-se prejudicado 

intelectualmente e difundiu, por meio dos periódicos correntes, opiniões negativas sobre 

o concreto no âmbito dos arquitetos franceses, como as publicadas no Le Moniteur des 

Architectes em 1867 (MARREY & HAMMOUTÈNE, 1999, 25).

Procedeu a este fato, o desentendimento entre os arquitetos e os primeiros 

construtores especializados no novo material e no processo de construção. Tal fato ilumina 

alguns dos motivos para que os arquitetos considerem o concreto armado um “material” 

feio ou um simples artífice para substituir a pedra ou o mármore, ou ainda um material com 

poucas propriedades decorativas. Collins defende, que apenas após 1880, com a introdução do 

concreto armado na Inglaterra, foi possível dar nova abordagem para a arquitetura de caráter 

permanente e monumental, sendo esta contraposta às edificações dos pavilhões construídos 

segundo novo programa, que surgia no século 19, as exposições internacionais de produtos 

industrializados, enfatizando o caso do Palácio de Cristal, construído para a exposição de 

1851 (COLLINS, 1959, 98). Na França, um movimento simultâneo começou a ocorrer, de fato, 

somente após 1900, envolvendo de um lado a arquitetura, na busca de nova forma, novo estilo 

e décor e, por fim, de uma estética nova, e de outro lado a engenharia, que passa a incorporar 

um saber empírico ao sistema construtivo capaz de corresponder às demandas por obras de 

infraestrutura de maior escala, construídas em menor tempo e mais econômicas, bem como as 

de edificações urbanas de caráter monumental, como os arranha-céus.

Peter Collins apresentou, em seu livro Concrete: the vision of a new architecture 

(1959)90, uma pesquisa de fôlego nos periódicos britânicos publicados nos séculos 19 

e 20, pontuando a paulatina modificação no pensamento arquitetônico e sua relação com 

as tecnologias construtivas. Inicialmente, existiam dúvidas sobre o sistema construtivo, da 

materialidade do cimento e do concreto. Nos últimos anos da década de 1870, ocorreram 

debates no Royal Institute of British Architects – RIBA - e na Architectural Association, e 

90  Esta discussão ocorre na parte dois, intitulada “The search for a new architecture”, 
dividida em dois capítulos, tratando cada um dessa busca por uma nova arquitetura no século 19 e no 20.
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discussões sobre a “a expressão arquitetônica do concreto” promovidas pelas edições das 

revistas The Builder e Building News, tratando dos aspectos técnicos do concreto armado e 

quando faziam menção aos estéticos:

“As dúvidas sobre a resistência, durabilidade, e outras essenciais qualidades 

abriram caminho para a única dificuldade remanescente, como tratá-lo (o 

concreto) de modo razoável e consistente, sem imitar qualquer outro material, 

e sem pretender se alguma coisa totalmente diferente do que realmente é” 91 

(POTTER, 1877, 5 apud: COLLINS, 1959, 98).

Como se viu anteriormente, os novos métodos construtivos eram usados até 

então para a construção de obras de infraestrutura como pontes, faróis etc. O crescimento 

do emprego do concreto nas edificações fez com que questões teóricas próprias da disciplina 

arquitetônica, vigentes no século 19, defendidas por John Ruskin como a “moralidade do 

edifício”, fossem revistas pelos arquitetos britânicos. Com o tempo, três modos distintos de 

uso do material foram se delineando: 1) imitando a pedra ou o tijolo; 2) como uma massa 

monolítica e 3) como argamassa (COLLINS, 1959, 104). Outras abordagens surgiram, 

incluindo a mais audaciosa delas, que propunha o emprego do concreto para construir 

paredes como uma escultura ou uma obra de arte, evitando assim seu encobrimento 

decorativo (COLLINS, 1959, 105).

O arquiteto Arthur Blomfield foi um expoente desta última posição, ao imaginar 

que um edifício construído em concreto deveria ser visualizado logo que fossem retiradas as 

fôrmas de concretagem, com todas as imperfeições e marcas próprias do processo construtivo 

e com algumas possibilidades de recobrimento. Difícil, de fato, era pensar-se num novo 

modo de utilização dos novos materiais e tecnologias construtivas, como concreto e aço, o 

que fez com que os arquitetos suspeitassem do seu emprego, seja pela “natural” inexistência 

de qualidades estéticas e artísticas, seja pela falta de formas arquitetônicas (re)conhecidas 

(COLLINS, 1959, 108).

91 Tradução da autora do original: “The doubts about strength, durability, and other 
essential qualities have given way to nearly the only remaining important difficulty, viz, how to treat it 
in such a way that shall be reasonable and consistent, without imitating any other material, and without 
pretence of being something totally different from what it really is”.
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Os conceitos de experiência e tradição eram caros à arquitetura praticada no 

século 19 e o ideal do novo era complexo e imbricava na transformação do próprio conceito 

de estética, isto é, da diferença entre o belo e o feio. Tornava-se imprescindível a derrubada do 

preconceito contra as obras de concreto armado erguidas segundo os processos de patentes, 

aparentemente sem qualidades artísticas, formando um repertório comum e faltando melhor 

composição das partes:

“... quatro princípios hierárquicos foram oferecidos como normas para o 

verdadeiro uso do novo material estrutural; respectivamente, que forma 

deve ser subordinada à estrutura, que o material deve ser subordinado 

à forma, que o ornamento deve ser subordinado ao material e, mente 

de seu custo; e sob o principio de que toda boa arquitetura é ordenada, 

e toda arquitetura monolítica é tripartida (...), a formula do oráculo: 

arquitetura de concreto deve consistir em estruturas ordenadas 

tripartidas composta de colunas, vigas e lajes monolíticas, com paredes 

de fechamento feitas de tijolos pré-moldados” 92 (BUILDING NEWS, 1875 

apud: COLLINS, 1959, 109).

Mesmo Collins concordando com a prematuridade de tal formulação, sua 

publicação deu-se pelo editor do periódico Building News em 1875, num momento em 

que o conhecimento sobre o concreto armado era, de fato, incipiente. Tal trecho traz à tona 

princípios que serão importantes para a atuação de alguns arquitetos no início do século 

seguinte. Esse periódico promoveu um concurso para eleger uma “Habitação de Concreto” 

e, apesar de muitos dos projetos não seguirem as normas, seu vencedor foi Thomas 

Potter, arquiteto e defensor do concreto como material arquitetônico e do qual citamos 

anteriormente um trecho de seu texto. Nos últimos anos do século 19, já se delineava 

92 Tradução da autora do original: “...four hierarchical principles were offered as guides 
to the true use of new structural materials; namely, that form must be subordinated to structure, that 
materials must be subordinated to forms, that ornament must be subordinated to material, and that all 
structural materials have same intrinsic tectonic dignity, irrespective of cost; and on the principle that all 
good architecture is articulated, and all monolithic architecture is trabeated, (…), the oracular formular: 
concrete architecture must consist of articulated trabeated structures composed of monolithic columns, 
beams and frames, with infilling walls made up of pre-cast blocks”.
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uma vontade imperativa de diferenciar a arquitetura na qual a forma fosse decorrência da 

expressão do novo sistema construtivo, daquela tradicional. No concurso citado, a inovação 

proposta equivaleu na prática em paredes resultantes da fôrma de concretagem, sem que 

fosse necessária sua decoração, já que o ato de moldar era pensado como um ornamento e 

isso não queria dizer sua nudez (COLLINS, 1965, 165).

De certo, há razões para a longevidade dos ideais do classicismo na prática dos 

arquitetos na passagem do século 19 para o 20. Uma delas foi a vigência de uma relação 

íntima entre o conceito de arquitetura e a o uso da pedra – “por excelência o material nobre”. 

Romper com tal noção foi um processo complicado, gradual e diverso (BAHIANA, 1926, 168; 

COHEN, 2000, XI). Talvez por esta razão, a iniciativa pela nova concepção formal e espacial 

partiu dos engenheiros, que derivando da premissa das tecnologias construtivas alcançaram 

uma “estética do engenheiro”.

Entretanto, poucos arquitetos pareciam preocupados em explorar a qualidade 

plástica da tecnologia construtiva, já que essa questão somente poderia ser apreendida com a 

prática da construção de concreto armado, para a qual, somente no fim do século 19, delineou-

se uma teoria construtiva racional, calcada no cálculo matemático. Era necessário construir 

com o novo sistema construtivo para (com)provar a resistência estrutural a maiores alturas, 

vãos, balanços e aberturas, o que ocorria concomitantemente com as pesquisas formais e 

teóricas dos arquitetos por novo estilo.

No século 20, houve a rápida transmutação dos fatos, ao mesmo tempo, teóricos 

e historiadores da arquitetura se mostraram incomodados com a situação das paisagens 

urbanas construídas. Um novo fenômeno estético tomava de assalto a mente humana 

moderna, sobretudo dos arquitetos, ao impor novos valores visuais, formais e espaciais.

1890-1908: O pensamento científico sobre a tecnologia construtiva: 

a concepção estrutural

A conversão de experiências em teorias e em cálculos matemáticos passíveis 

de comprovação em laboratório de pesquisa de materiais, assim como a normalização dos 

procedimentos construtivos, não foram processos simples. A padronização foi fruto de 

intensas pesquisas decorrentes da iniciativa de químicos, construtores, engenheiros etc. 

Como no caso da cooperação estática do concreto e da armadura de metal, pela observação 

da existência de uma aderência natural entre estas duas técnicas construtivas e da sincronia, 
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quase perfeita, entre seus coeficientes de dilatação. Por fim, restava compatibilizar as 

proposições de sistemas construtivos buscando padronizar o processo de construção tendo 

como base a estrutura homogênea de concreto armado.

Por mais bruta que possa parecer, a estrutura de concreto armado decorre não 

somente do resultado da ciência física e, sobretudo, química, mas também de pesquisas 

gráficas, calcadas no desenho da geometria espacial e no pensamento tridimensional da 

estrutura, intuindo os caminhos dos esforços. Isso requereu o entendimento geral das partes 

de uma edificação como elementos passíveis de diferentes desenhos, portanto, da criatividade 

e da imaginação do profissional responsável pela concepção estrutural. Logo:

“... para que possa realizar o que lhe cabe, precisa o engenheiro pensar 

geometricamente, apoiando-se com firmeza nos conhecimentos já obtidos, 

ter imaginação, pois o engenheiro é aquele capaz de pensar e de fazer aquilo 

que ainda não foi feito, e, às vezes não foi pensado, ao mesmo tempo, deve ser 

ambientado a seu meio e saber utilizar-se, caso outros não sejam disponíveis, dos 

elementos que possa encontrar; saber com calma e energia dirigir seus operários. 

Sendo o bandeirante da civilização, terá de vencer, além dos problemas que a 

natureza lhe oferece, a oposição que o espírito conservador humano antepõe a 

todo inovador” (TELLES, 1944, 266).

A estrutura pode variar a forma de suas partes – pilar, viga e laje – e do tipo 

de conexão que ocorre nos pontos de encontro e de apoio - rígida ou flexível -, permitindo 

formular novos tipos estruturais decorrentes da unificação dos elementos estruturais 

numa só parte. Podem ser estruturas monolíticas como pórticos, em que os pontos de apoio 

são permanentemente consolidados, compondo uma única peça, ou podem ser sistemas 

independentes de pilar e viga, seja em vigas em balanços, pela articulação do apoio ou 

mesmo sistemas unificados de pilar e laje, denominados de laje cogumelo. Nada disso seria 

possível sem os experimentos feitos com maquetes e modelos construídos em canteiros de 

obra experimentais, que reproduzem e permitem testar os limites da proposição formal. 
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Fig. 13 e 14. Ensaio realizado para 
testar a resistência da galeria 
desenhada para a cidade de Jaú, no 
ano de 1904, na Escola Polytechnica.
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A estrutura de concreto armado não poderia ser pensada mais como uma alvenaria 

e uma estrutura metálica. Seria necessário novo raciocínio técnico e estético que observasse 

as vantagens do sistema estrutural: resistência à compressão e à tensão, possibilidade de 

diferentes tipos de articulação das juntas, adaptabilidade das variadas formas e facilidade em 

moldar as peças conforme diferentes aspectos estéticos e formas (SANT’ANNA, 1941, 934-

935). Esse pensamento projetual recebeu o nome de concepção estrutural.

De fato, esta concepção estrutural nada tem de novidade, uma vez que foi 

delineado pelo ideário de distinção entre o arquiteto e o engenheiro (aquele que imagina ou 

projeta) do construtor concebido por Brunelleschi durante o Renascimento. Porém, ele não 

havia sido formulado nas condições modernas da engenharia que unificaram o conhecimento 

científico e o artístico, dando origem a concepção estrutural e a transposição de um 

conhecimento pragmático a um programático e estético. Nesse sentido, no decorrer do século 

19, o engenheiro tomou o lugar do arquiteto como agente da modernização da construção 

com base no desenvolvimento das técnicas construtivas modernas e da criação de um novo 

pensamento:

“... ao projetar vãos de comprimentos e espessuras pouco comuns, não era 

suficiente apenas estimar as dimensões a olho, mas era preciso realizar cálculos 

baseados nos princípios de mecânica e de resistência dos materiais”  93 (COLLINS, 

1965, 186).

As formas estruturais já conhecidas, como os arcos, as paredes portantes e as 

abóbodas, foram apropriadas pelos engenheiros projetistas, buscando seu aprimoramento e 

adequação às novas demandas, com reflexos no desenvolvimento urbano e na sociedade. Como 

pontuou Peters, em Building the nineteenth century (1996), o projeto do objeto edificado 

deixou de ser um estudo centrado apenas nas suas próprias disciplinas para converter-se 

num aparato mecânico que depende do seu local de inserção na cidade. O edifício moderno 

não é apenas mero abrigo das intempéries, um alojamento ou uma moradia, mas deve ser 

dotado de novos equipamentos como elevadores, ar- condicionado, aquecedores, sanitários, 

cozinha etc. atendendo a renovados usos. Novas condicionantes que implicam transformação 

93  Tradução da autora do texto original: “... when designing spans of unusual length or 
flatness, it was not enough simply to estimate dimensions by rule of thumb, but that calculations needed to 
be made based on the principles of mechanics and the strength of materials”.
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do projeto considerando a demanda por espaços mais amplos com pés-direitos maiores e de 

grande extensão.

E como em toda experiência de modernidade, existe uma dialética nesta definição 

de concepção estrutural:

“A “arquitetura moderna” era caracterizada pela nova relação obtida entre a 

arquitetura enquanto arte e a arquitetura enquanto provisão prática de abrigo. 

Historicamente, esses dois aspectos nunca estiveram completamente separados. 

O simbólico era uma transfiguração do real (arquitetura como transformação 

intelectual e representação da estrutura)” (COLQUHOUN, 2004, 19).

Para o engenheiro arquiteto Robert Maillart94 a concepção estrutural relativizava 

a ação das disciplinas científicas, quando contestava por meio de artigos publicados em 

periódicos especializados, que as fórmulas gerais e as normas cerceavam a criação formal 

da obra. O engenheiro arquiteto defendia a experiência construtiva no canteiro de obra 

como método primordial para o projeto estrutural, sendo a escolha primária pela forma feita 

intuitivamente e independentemente dos regulamentos que limitavam a capacidade inventiva 

com a imposição de teorias, cálculos e formas. Contudo, a formulação racional derivada desse 

paradigma pressupunha uma complexidade maior do que aparentava, já que Maillart tratava 

cada caso como um objeto único, contrastando com a descoberta de um tipo formal natural 

(GIEDION, 2004, 495; BILLINGTON, 1979, 103).

Maillart tomou distância da tradição das construtoras, patentes e regulamentos 

- representada pelo sistema pilar-viga – como fundamento estático, para pensar o novo 

conceito estrutural em que a laje não é sustentada por tal sistema, mas passa ter um papel 

ativo na estrutura, ao resistir aos esforços. Na ponte em Tavasana (1905) sobre o rio Rhin, 

Maillart transformou a massa da ponte num esqueleto composto por uma laje plana – que 

constituiu a sua plataforma - e outra, em arco, ambas separadas nos extremos, agregando 

alguns ligamentos verticais nas articulações (SANTOS, 1959, 36). Como resultado, o 

engenheiro conseguiu eliminar tudo de supérfluo na estrutura de uma ponte, isto é, ela 

própria, e repensou o papel de cada elemento construtivo, segundo a razão que deve ter. A 

laje não é apenas um piso plano e um elemento passivo, mas uma superfície ativa capaz de 

94  Formou-se em 1894 na ETH em Zurique (Suíça).
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absorver os esforços nesse sistema construtivo de arco de três articulações.

Robert Maillart considerava cada encomenda como uma obra de arte, seja ela 

uma ponte ou um edifício para uma indústria. Esse raciocínio o levou a tecer duas relações 

com a natureza: uma de simbiose e outra de integração. A de simbiose ocorreu na ponte 

Salginatobel (1930), que se fundiu com a paisagem natural com base no seu desenho, unindo 

paisagem e o objeto construído (BILLINGTON, 1979, 82-83). Desde o recurso gráfico, isto 

é, do desenho, Maillart conseguiu integrar dois elementos estruturais do concreto armado 

ao juntar pilar com laje eliminando as vigas, num jogo de mimese com uma forma natural, 

denominando a solução de laje-cogumelo. 

A laje-cogumelo teve, também, aplicação nos Estados Unidos, sobretudo nas 

proximidades da Primeira Guerra Mundial. Segundo atribuiu o engenheiro Wolfner, que 

em 1926, publicou o artigo “Tetos sem vigas”, na revista O Brazil Technico, o sistema 

norte-americano foi desenvolvido por construtores práticos e não por engenheiros, sendo 

denominado “flatslab”. Com o fim do conflito europeu, o sistema começou a ser aplicado 

primeiramente na Suécia e a vulgarizarem-se em obras de fábricas, armazéns etc. (WOLFNER, 

nov. 1926). Desse modo, Maillart eliminou tudo de supérfluo na estrutura, mantendo apenas 

as resistentes aos esforços e tornando todo elemento portante, como fez no depósito 

construído em Zurique (1910):

“Em todas as suas construções, pontes ou edifícios a estrutura é sempre uma 

unidade autônoma. Ele sente as forças que atuam sobre a estrutura com 

sensibilidade particular, e ao plasmar sua intuição, o faz em igual forma que 

o artista quando expressa na tela suas emoções, transmitindo a vida a cada 

elemento que usa para a realização de suas criações” (SANTOS, 1959, 37).

Essa unidade da natureza, da arte e das ciências foi a base do pensamento 

estrutural de Maillart, cuja atuação ajudou a romper os conceitos vigentes, como o de belo na 

arquitetura atrelado ao da pedra, do peso e do tectônico. As inovações espaciais de Maillart 

possibilitaram introduzir os conceitos de espaço indivisível, novas relações espaciais, e as 

interpenetrações que substituíram as separações. O concreto armado permitiu a abertura e o 

movimento que inscreveu a arquitetura “no processo geral da vida”, possível somente quando 

houve a interlocução entre o trabalho do arquiteto o do engenheiro (GIEDION, 1928).
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Fig. 15 e 16: Projeto e ponte Salginatobel, construída em 1930, por Maillart.
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Um dos paradigmas da tecnologia construtiva é a produção por meios 

industrializados o que, no caso do concreto armado, ocorre em distintos níveis, seja na 

produção de cada material que compõe o sistema construtivo – cimento, areia, brita, aço 

redondo e outros aglomerados -, seja no canteiro de obra, pelo uso de métodos padronizados 

como as fôrmas, os revestimentos e maquinários, ou seja, na montagem de cada elemento 

estrutural em série. Isso consiste na formulação de um módulo norteador de toda a 

construção, na instalação de uma fabrica de peças e na total industrialização do canteiro de 

obra, bem como na profissionalização da mão de obra. Cada nível pode ser lido como um 

estágio de desenvolvimento do pensamento tecnológico, sendo que este último somente 

seria alcançado – em alguns países – no pós-Segunda Guerra Mundial (1938-1945).

Na primeira metade do século 20, ocorreram experimentos de produção de 

habitações produzidas em série. Thomas Edison chegou a patentear um modelo de casa 

de cimento concebido segundo o pensamento de produção em série de Henry Ford. Este 

modelo foi importado em 1912 pela Companhia Santista de Habitação Econômica, filial da 

empresa Companhia Construtora de Santos – sociedade dos engenheiros Roberto Cochrane 

Simonsen (1889-1948), Francisco da Silva Telles (1886-?) e Mário Freire (1879-1955) 

(FREITAS, 2005, 106-112).

Sobre esse ponto, fundamentou-se a diferença substancial entre ciência - 

sistematização de um conhecimento hierárquico e de alcance geral –, e a engenharia – 

elaboração de estruturas, cuja teoria se baseia na descrição categórica da forma por meio 

de uma teoria simples e própria. A concepção estrutural era produto da imaginação humana 

e não das forças mecânicas. Portanto, não se trata de uma imitação nem da simbiose das 

formas existentes na natureza. Versa-se, de fato, sobre a criação de novos recursos formais 

segundo as propriedades físicas e mecânicas da tecnologia construtiva. A trajetória de 

Maillart revelou que o engenheiro pode inventar novas formas norteado por razões visuais 

(de observação) e racionais, da qual derivaram suas análises e seus cálculos e não o contrário 

(BILLINGTON, 1979, 105).

Noções como forma e espaço, calcadas em princípios preconcebidos e sistemas 

proporcionais, ganharam autonomia com o desenvolvimento, respectivamente, da expressão 

plástica de um “momento espacial” e uma dimensionalidade absoluta:

“É perfeitamente compreensível que, identificando-se na técnica construtiva o 

momento científico e o momento artístico, essa técnica tende a conservar e repetir 
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algumas atitudes que são próprias da ciência e de seu método experimental: 

primeiro entre todas, a aspiração a superar continuamente os próprios 

resultados” (ARGAN, 2001, 222).

Argan pontuou essas transformações no ideário dos engenheiros e arquitetos 

e, distinguiu duas motivações: a romântica, baseada no entusiasmo pela velocidade e pela 

dinâmica, dos arquitetos-construtores e engenheiros do século 19 e sua superação, pelos 

engenheiros-artistas como Robert Maillart e Pier Luigi Nervi cuja obra foi denominada por 

aquele como uma “arquitetura técnica”:

“Por isso, pode-se dizer que o processo dessa técnica, que tende continuamente 

a superar os próprios resultados, e a lançar arcos e abóbodas cada vez mais 

amplos, coincide com o desenvolvimento artístico de uma arquitetura voltada 

a compreender na própria coerência estrutural dimensões cada vez maiores” 

(ARGAN, 2001, 226).

Segundo Peter Collins, em Changing Ideals in Modern Architecture, o 

estabelecimento do campo de atuação dos engenheiros modernos no século 19 foi um 

processo ambíguo quando confrontado com o da arquitetura, que também foi modificado 

pela industrialização e urbanização e pelos novos processos de construção. Nesse momento, 

existiram duas diferenciações entre esses profissionais da construção: o embate estético, 

pontuando a distinção no aperfeiçoamento técnico, isto é, o confronto se dá entre dois tipos 

de projeto criativos e sobretudo, na disparidades de escala; o debate sobre o belo e define a 

diferença entre engenharia e arquitetura como, respectivamente, a arte utilitária e as belas 

artes (COLLINS, 1965, 191).

Assim, a concepção estrutural de uma edificação deveria prescindir dos 

paradigmas estéticos correntes e aceitar o resultado final como obra de arte. As construções 

realizadas pelos engenheiros denominaram-se, friamente, como infraestrutura, sendo 

conhecida, hoje como construção pesada, cujo aspecto funcional era mais evidente do 

que todo um conjunto de simbologias religiosas ou mesmo de poder. Com o tempo, estas 

qualificaram-se como “obras de arte”: pontes, sistemas de tubulações de coleta de esgoto 

e abastecimento de água, canais de saneamento e de drenagem, caixas-d’água, chaminés, 

usinas produtoras de energia elétrica (termo – ou hidroelétricas) e edifícios para fábricas, 

armazéns e indústrias. Também foram consideradas como “obra de arte” as habitações para 

os trabalhadores urbanos e as cidades fabris. Entretanto, essa é uma analogia posta para 
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entender-se a rede de conceitos vigorantes entre meados do século 19 e a década de 1920, 

sendo que muitas vezes o adjetivo “moderno” não tinha a mesma definição:

“... vemos que a arquitetura que entendemos por moderna nem sempre era 

considerada obra de arte porque destituída de uma intenção plástica filiada 

à estética oficial e por que executada por engenheiros civis e até por leigos 

esclarecidos que intuitivamente percebiam todas as possibilidades oferecidas 

pela nova tecnologia, especialmente no que dizia respeito às estruturas metálicas 

e ao recém-descoberto concreto armado” (LEMOS, 1983, 825).

Um exemplar instigante condizente com esse raciocínio foi a já mencionada 

“Estação Modelo” de Mairinque, cujo projeto do professor Victor Dubugras95 da Escola 

Politécnica de São Paulo, foi defendido por Hippolyto Pujol Junior96 como sendo o “primeiro 

exemplo de um edifício considerável, inteiramente executado em cimento armado, entre nós”, 

sendo também considerado importante pela sua arquitetura: “... a admirável disposição do seu 

plano geral, cheio de bom-senso e de simplicidade e mais ainda, e, sobretudo, a originalidade, a 

elegância, a sobriedade da sua composição arquitetônica” (P. J., 1908, 188).

O pressuposto projetual da Estação Modelo foi, de fato, calcado nos princípios 

da simplicidade e da sobriedade formal de suas fachadas e, nesse ponto, reside a habilidade 

criativa do arquiteto que ordenou os elementos decorativos de forma geométrica, como:

95  Desconhece-se onde e quando este profissional teria se formado, mas se especula, como 
o fez Nestor Goulart Reis Filho, que ele tenha se formado na Argentina. Entretanto, durante a pesquisa feita 
nos principais arquivos em Buenos Aires não se encontrou nenhum registro, seja na Facultad de Ingenieria 
ou na de Arquitetura da Universidad de Buenos Aires e tampouco no Cedodal.

96  O artigo de Hippolyto Pujol Junior, estudante do curso de engenharia civil e arquitetura 
na Escola Politécnica, é considerado um texto inaugural da arquitetura moderna no Brasil por: Carlos 
Lemos (LEMOS, Carlos A. C. Arquitetura Contemporânea. In: ZANINI, Walter (org.). História geral da arte 
no Brasil. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles, v. 2, 1983, p. 823-866), Nestor Goulart Reis (REIS 
FILHO, Nestor Goulart. Victor Dubugras: Precursor da Arquitetura Moderna na América Latina. São Paulo: 
Via das Artes, 2005), Hugo Segawa (SEGAWA, Hugo M. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. 2ª. Ed. São 
Paulo: Edusp, 1999) e outros (CORRÊA, Paulo Roberto; PISANI, Maria Augusta Justi. A Estação de Mayrink 
do arquiteto Victor Dubugras: Resgate de um patrimônio arquitetônico. Arquitextos. São Paulo: Vitruvius, 
10.109, jun. 2009 (http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.109/44)).
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 “os quatro torrões engenhosamente utilizados como torres de conexão e 

distribuição das linhas telegráficas, com seus chapéus achatados em plataformas 

intencionalmente balançados até o exagero, com seus montantes de ferro forjado, 

ligeiros e elegantes, bem ligados ao concreto a que se prende a série de janelas 

dos corpos laterais e dos bow-windows, na singeleza do seu desenho simplesmente 

cortado em formas facilmente exeqüíveis, a simplicidade da perfilação de todas as 

molduras, tudo, em suma, lembra o material de que se lançou mão e o relativo 

método de construção, que não permitem, senão artificialmente, a aplicação 

postiça dos estafados motivos de decoração, tão facilmente trabalhados no mísero 

reboco das nossas edificações ordinárias...” (P. J., 1908, 189).

Já estava colocada nessas palavras a percepção de novo pensamento projetual 

não mais condicionada, apenas por conceitos artísticos, mas também pelas premissas do 

novo sistema construtivo cujos aspectos estéticos eram reforçados pelo seu uso racional, 

ou, como diziam, era um modo de respeito à verdade do concreto armado. Era corrente a 

consideração dos aspectos visuais do material como “coisa fundamentalmente desgraciosa e 

feia” (P. J., 1908, 190).

Essa nova prática arquitetônica predispunha de um conhecimento prévio 

da tecnologia construtiva, que não condizia com os elementos decorativos colocados 

postiçamente sobre as paredes que compunham as fachadas, escondendo a “natural rigidez 

geométrica das formas (...) sob camadas de emboço e reboco”, transformando a edificação num 

pastiche. Tal termo foi comumente usado nos escritos nas três primeiras décadas do século 

20. A transformação da prática arquitetônica com base nas tecnologias construtivas não foi 

fácil. Daí a proposição de Pujol da defesa da “estética do novo sistema construtivo” como um 

modelo, um parâmetro passível de reprodução (P. J., 1908, 189).

Pujol Junior relatou que a aceitação de tal paradigma que envolvesse “uma 

composição tão racional, tão elegante e aparentemente tão espontânea e fácil” seria difícil e 

embasou isso na comparação de experiências em outros países, contudo não como referência:

“o deplorável aspecto das edificações em cimento armado que se alastram 

pelos Estados Unidos e pela Itália, pela Inglaterra e pela França, recordando 

particularmente as casas de cimento semiarmado de Alzano Sopra e a memorável 

casa do engenheiro Hennebique, em Paris – em que, ora se descuida inteiramente 

do efeito arquitetônico, tratando apenas da parte construtiva e utilitária, ora 



133

como no caso da Vila Hennebique, sacrifica-se todo o efeito decorativo, afogando 

a construção de cimento armado em uma imitação ridícula e complicada de 

alvenaria de pedra...” (P. J., 1908, 190). 

Como contraponto, Pujol Junior citou no parágrafo supracitado os casos das casas 

em “cimento semiarmado” na região de Alzano Sopra, nas proximidades de Veneza, e da Vila 

Hennebique, projeto do arquiteto Édouard Arnaud, construída em Bourg-la-Reine, um bairro 

localizado ao sul de Paris, próximo a Orly. O primeiro caso eram casas construídas segundo 

Fig. 17. Maison Hennebique
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a técnica patenteada pelo engenheiro italiano Cesare Pesenti97 com coberturas em abóbodas 

de cimento semiarmado e paredes externas revestidas com estilemas neorrenascentista. 

O segundo caso, mais interessante, foi construído entre 1901 e 1903 para ser, segundo 

Delhumeau, um “catálogo racionalizado das possibilidades construtivas do material destacando 

o excesso e a exuberância das formas que ele deu sua casa” (DELHUMEAU, 1999, 20).

O intuito de Hennebique era de chocar e provocar a imaginação de arquitetos e 

leigos, mostrando todas as possibilidades técnicas do sistema – vigas em balanço, terraço 

jardim, paredes, muros, molduras de portas e janelas, minarete etc., bem como, a redução 

dos pontos de apoio e a distribuição mais flexível, visualizados por meio de sua planta. Teria 

o empresário consciência das redundâncias construtivas em que incorria ao construir sua casa 

do mesmo modo que se construía uma em alvenaria de pedra? Pouca repercussão, pelo menos 

no Brasil, teve a casa nos periódicos correntes no período, já que o construtor não soube tirar 

partido da potencialidade plástica do concreto armado, como se deu, quase na mesma época, 

com o arquiteto August Perret, na construção de um prédio de apartamentos da rua Franklin 

(1903) e de uma garagem da rua Ponthieu (1905).

Para tanto, Pujol Junior propunha a reabilitação “estética do cimento armado”, 

mesmo antecedendo, em algum tempo, outras ações. Essa concepção dependia da formação 

estética corrente no início do século 20 que definia o arquiteto Guadet, como arquitetura 

toda obra dotada de monumentalidade, inserida com destaque na paisagem urbana ou rural 

e tendo sua fachada como uma composição de arte, como uma face, sendo sua beleza derivava 

da sua harmonia e proporção, bem como da concepção estrutural:

“O estilo é a expressão das formas, expressão que resulta de sua proporções e de 

sua curva, esta se refere a parte construtiva. A expressão deve sempre ser distinta. 

As proporções e a curva depende das propriedades do material empregado, logo 

todo novo material gera necessariamente novo estilo” (VIERENDEEL, 1901, 863).

O engenheiro belga Adolfo Vierendeel (1853-1940), especialista em estrutura 

97 Dono da Fábrica Riunite de Cimento e Cal (Sociedade Italiana e Sociedade Anônima), 
localizada em Bergamo. Cesare Pesenti publicou um manual prático sobre concreto armado e semi-
armado: PESENTI, Cesare. Il Cemento Armato Ed Il Cemento Semiarmato. Loro applicazione pratica. 4ª. 
Ed. Milano: Ulrico Hoepli Editore, 1925.
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metálica, produziu textos importantes em 189098 e 1901, quando foi professor nas Escolas 

Especiais da Katholieke Universiteit Leuven (Universidade Católica de Leuven) (Verswijver, 

2009, 1467), os quais pontuaram como o ferro, a fonte e o aço assumiram um papel de 

destaque na arquitetura devido ao progresso da indústria. Antes de 1880, quando da 

exploração comercial dos materiais de construção metálicos, a relação entre a arquitetura e a 

estrutura metálica não foi determinante para a concepção de um novo estilo (COLLINS, 1965, 

196). Sua presença prematura foi em obras textuais de amadores e construtores práticos, 

e, depois, na Exposição Universal de Paris de 1889, nas obras da Galeria das Máquinas do 

arquiteto Dutert e do engenheiro Contamin e da Torre Eiffel, assim como ocorreu com o 

concreto armado.

A teoria da arquitetura e sua relação com os novos materiais era um terreno 

aberto a novas explorações e nos surpreende o fôlego intelectual de Vierendeel, nas suas 899 

páginas, abordando os aspectos históricos, estéticos e formais de obras realizadas na França, 

Bélgica e Inglaterra durante o século 19, com um rigor crítico ligado à escola racionalista, 

calcado na teoria de August Choisy (1899):

“Essa nova arquitetura será também fortemente marcada pelo racionalismo, mas 

de um racionalismo ao modo dos gregos e dos góticos, que não exclui a imaginação, 

que ao contrário dá a ela a primazia. O cálculo é a expressão suprema da nossa 

lógica construtiva, mas essa lógica é de ordem inferior, ela deve ceder lugar para 

a superior que se denomina de gosto” (VIERENDEEL, 1901, 866).

 Do jogo entre a fórmula construtiva e a estética foi composta a nova arquitetura, 

para a qual, segundo Vierendeel, as linhas de composição, a delimitação das massas e a 

silhueta das formas estabelecem os parâmetros primordiais, donde se ressalta a defesa 

do papel do arquiteto como tutor da evolução da arquitetura. Vierendeel imaginou um 

profissional conhecedor das tecnologias construtivas, que “estabelece seu plano e seu desenho 

de arte”, preocupando-se com “os meios de execução”. Por fim: “para ser arquiteto não 

basta ser construtor sabido, é preciso mais que isto, é preciso ser construtor sabido e artista” 

(VIERENDEEL, 1901, 866).

Vierendeel desenvolveu, utilizando a concepção estrutural, uma viga que 

98   Livro sobre a exposição de Paris de 1889.
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possibilitou ultrapassar grandes vãos, isto é, da relação entre a intuição e o cálculo matemático 

percebeu-se que uma treliça ou uma estrutura vetorialmente ativa composta por barras 

horizontais e verticais (elementos de tração e de compressão) e uma na diagonal, travando 

os esforços axiais, poderia ser aprimorada pela supressão desta e pelo reforço dos pontos 

de apoio com base na conexão rígida angular. Seu pensamento possibilitou a construção de 

pontes comuns e móveis99 de rápida construção.

Segundo Mörsch (1902), existiam dois modos de aplicar-se a tecnologia 

construtiva: em primeiro lugar, o processo de construção mais corrente e comum nas duas 

primeiras décadas do século 20 empregava o concreto armado nas fundações, escadas e lajes. 

Em segundo lugar, a estrutura da edificação era metálica (geralmente importada dos Estados 

Unidos e da Alemanha) e as vedações compostas por um sistema misto de alvenaria de cimento 

e de pedra moldados segundo a ordem do estilo e do decoro escolhido pelo arquiteto. Nesse 

caso, os elementos decorativos chegaram a ser pré-moldados em cimento e vendidos por 

meio de catálogos, que listavam todos os tipos de peça, ornados pelos mais diferentes estilos, 

comprados e aplicados no local desejado pelo arquiteto: capitéis, arquitraves, cornijas, bases 

de colunas, frisas etc., além de conjuntos completos para ornar o teto. Em cada elemento da 

obra usava-se um sistema construtivo diferente determinado geralmente pelo construtor e 

norteado por questões econômicas, tempo e mão de obra. A forma construtiva heterogênea 

foi usada na Biblioteca Nacional, projeto do engenheiro militar Francisco Marcelino de Sousa 

Aguiar, entre 1905 e 1910.

99 Do francês “tournant”, geralmente empregado em portos compostos por docas.
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A aplicação monolítica ou homogênea era outro modo de empregar-se o concreto 

armado, sendo toda a edificação executada no local sendo sua estrutura um monólito 

absolutamente rígido pelo reforço dos pontos de apoio. Mörsch já colocava a premissa da 

“ossatura independente” do revestimento, em 1912, que permitia uma espessura de parede 

mais delgada (MÖRSCH, 1912, 220).

Os eventos sucessivos e concomitantes, como as exposições universais, a 

evidência dos avanços tecnológicos e os pensamentos mudam conforme a experiência da 

modernidade, que também se transforma, compondo um roteiro complexo. Se por um lado 

a Estação de Mairinque foi classificada como uma construção utilitária, donde era possível 

no momento se expressar a verdadeira premissa construtiva do concreto armado, por outro 

Fig. 18. Fotografia tomada da construção da Biblioteca Nacional, em que se vê a execução da laje de concreto armado, 
segundo uma técnica bem rudimentar.
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lado a Biblioteca Nacional, uma construção arquitetônica, representava, por meio de seu 

estilo e decoro, a visão de progresso da jovem república. Depois do artigo de Pujol Junior não 

se encontrou nenhum outro documento demonstrando qual era o estado da arte do concreto 

armado na prática arquitetônica até 1917.

1917-1926: Clássico, gótico e moderno: o discurso em defesa de 
uma arquitetura do concreto armado no Brasil

Em 1917, o Jornal do Comércio editou a tese apresentada pelo engenheiro 

Otávio Ribeiro da Cunha para a cadeira de arquitetura civil da Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro: Estética do cimento armado. Não se sabe ao certo se este alcançou o seu objetivo, 

porém surpreenderam os termos colocados em sua exposição pela sua antecipação de um 

discurso muito presente na década seguinte. Sua explanação iniciou com a noção de belo no 

cimento-armado (grafado com hífen), segundo o “ponto de vista da arte”, sendo um “tesouro 

inestimável” que não foi explorado “pelas arquiteturas precedentes”, pela qual alguns apenas 

previram, com razão, a origem fecunda de uma “arquitetura nova” (CUNHA, 1917, 15). Para 

tanto, foi necessária a formulação de novos preceitos, novas leis científicas, principalmente, a 

criação de formas compatíveis com as novas funções.

Cunha ressaltou que a construção em cimento armado não podia ser tratada do 

mesmo modo a uma de alvenaria. O elemento principal do novo sistema construtivo era sua 

“musculatura metálica”, composta por dois planos: um horizontal, apoiando os “materiais 

descontínuos” como a alvenaria de pedra, e outro vertical, sustentando os esforços e as 

nervuras montantes. Nesse sentido, ele propunha uma orientação norteada pela concepção 

francesa do estilo neoclássico para a forma arquitetônica, diversa do estilo gótico dominante, 

sobretudo na América do Norte:

“É prova disso é que, todas as vezes em que se trata de obras nas quais, 

primitivamente, era empregada a estrutura metálica, cuja analogia, com o 

cimento armado é flagrante, nas pontes, nos reservatórios d”água, por exemplo, 

o aspecto original da construção se manifesta por si mesmo” (CUNHA, 1917, 19).

Entretanto,

“quando os preconceitos e a rotina exigem nos edifícios os portais salientes, os 

arcos montantes das janelas, (...) então a estrutura de cimento armado torna-
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se fictícia, e o emboço deixa de desempenhar o papel de revestimento para se 

encarregar de mascaramento da estrutura real” (CUNHA, 1917, 19).

A solução era, portanto, de formas compatíveis com o sistema construtivo como 

o arranha-céu, sendo a “única solução verdadeiramente prática” (CUNHA, 1917, 21). Nas suas 

conclusões, foram listadas seis regras entrelaçadas pela ideia da simplicidade, derivada do 

processo de moldagem do cimento:

1) Citada no início do parágrafo, era o que deferia o cimento armado de outros 

materiais, sendo um sistema construtivo que reage a todos os esforços;

2) Formas apropriadas, como a estrutura nervurada;

3) Órgãos solidários: pilar, viga e laje, para compor uma estrutura homogênea;

4) A presença da armadura metálica deve transparecer externamente como uma 

“forma de expressão”;

5) Formas decorativas para o cimento armado devem derivar da moldagem, de 

acordo com o processo de construção e com a natureza do material empregado;

6) A estrutura de cimento armado equivale à metálica.

Apesar de essas regras revelarem certa confusão entre o pensamento estrutural 

do concreto armado e o de uma estrutura metálica, denotando o estado da arte da 

construção em 1917, a leitura de Cunha possibilita-nos examinar detalhadamente aqueles 

dois campos, de vertentes arquitetônicas que foram contrapostos: o neoclássico francês e 

o neogótico anglo-saxão. Este último inseriu-se no âmbito do pensamento racionalista dos 

arquitetos-construtores do século 19, sendo gerado por motivações dinâmicas e cinéticas 

de revalorização do gótico, forte argumento defendido por esses profissionais contra os 

arquitetos-decoradores e a repetição de esquemas espaciais, formais e ornamentais do 

Renascimento e do período Greco-Romano (ARGAN, 2001, 222).

Percebe-se, até este momento, na retórica dos arquitetos e engenheiros arquitetos 

brasileiros adeptos do ideário racionalista, a relação, pelo menos dialética, entre o concreto 

armado e a arquitetura neoclássica, concomitantemente, ocorria uma tendência dúbia de 

livre aceitação tanto da arquitetura gótica, como da de procedência do Renascimento, como 

solução formal para a arquitetura do concreto armado.
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As publicações sobre as possibilidades técnicas e arquitetônicas da 
tecnologia construtiva

O livro de Anatole de Baudot (1834-1915), L’Architecture. Le Passé, le 

Présente100 foi editado postumamente em 1916 por um dos alunos, arquiteto e professor de 

história de arquitetura francesa no Trocadero e que também foi vice-presidente da Comissão 

dos Monumentos Históricos da França. Foi um homem respeitado e formador de opinião. 

Baudot definiu arquitetura como sendo a arte que responde às exigências materiais, assim 

como às aspirações estéticas modernas, que se encontrava em desacordo com o espírito 

científico:

“Nós introduzimos atualmente nas edificações os materiais novos, tais como o 

ferro e o cimento armado, o aquecimento a vapor, a eletricidade, a água e o gás, 

ou seja, elementos antes desconhecidos e inusitados” 101 (BAUDOT, 1916, 1).

O problema da arquitetura corrente, segundo Baudot, foi o de resolver a 

disposição geral das edificações, sua expressão com base nos novos parâmetros colocados 

pelos equipamentos técnicos e pela tecnologia construtiva nova:

“O que complica ainda mais este estado das coisas é a preocupação que, sem ser 

geral, é, no entanto bastante difundida da preocupação de criar “um estilo novo”, 

característico da época atual. Esse desejo é de fato legitimo, mas, atualmente 

ele é pouco embasado e, em todo caso, singularmente realizado com a ausência 

total de princípios, pelo emprego dissimulado dos materiais e dos procedimentos 

novos, como o ferro e o cimento armado, que são escondidos vergonhosamente, 

100 BAUDOT, 1916, essa publicação foi encontrada na Seção de Iconografias da Biblioteca 
Nacional (que a adquiriu) e na Biblioteca Central da Escola Politécnica da USP.

101  Tradução da autora do original: “On introduit maintenant dans les bâtiments des 
materiaux nouveaux, tels que le fer et le ciment armé, le chauffage à vapeur, l’élétricité, l’eau et le gaz, 
c’est-à-dire, des éléments jadis inconnus ou inusités”.
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sob o pretexto de que eles não têm aspecto estético” 102 (BAUDOT, 1916, 2).

A crítica foi direcionada à corrente Art Nouveau, para o autor um meio de ação 

correspondente a um sistema social novo, que projetava de modo errado, tomando o aspecto 

construtivo como um detalhe e não como uma premissa: “A arte não é o ponto de partida, e ela 

não intervém, senão como conceito do saber, da lógica, do gosto e da medida que o pesquisador 

dotou na concepção e na realização de sua obra” 103 (BAUDOT, 1916, 3).

Baudot foi aluno de Viollet-le-Duc, a quem acompanhou em obras de restauração 

de igrejas em toda a França. Suas ideias foram calcadas na teoria racionalista estruturalista 

e na arquitetura gótica como paradigmas metodológicos da arquitetura do futuro. Como 

discípulo de Viollet-le-Duc, espera-se o emprego da técnica construtiva do ferro e de 

alvenaria. Porém, o arquiteto optou, em 1894, por demonstrar as potencialidades do cimento 

armado na encomenda da Igreja de Saint Jean de Montmartre em Paris (1896-1904). 

Começando pela competição entre o sistema Hennebique e o de Paul Cottancin, o canteiro 

de obra foi marcado por inúmeros problemas que quase chegaram à demolição da obra, a 

mando da paróquia, por temer a insegurança da estrutura esbelta que se construía (PICON, 

1997, 431). Baudot colocou como premissa a esbelteza estrutural para o projeto da igreja: “A 

estrutura pode ser lógica, mas sua expressão visual foi indecisa. Não obstante, a igreja sugere 

alguns caminhos pelos quais a lição dos estilos do passado poderia ser aplicada em situações 

modernas” (CURTIS, 1996, 76-77).

Na última década do século 19, as experiências de junção da técnica construtiva 

do concreto e do cimento com a do ferro e do aço foram realizadas por inúmeros construtores 

e engenheiros, que pediam a patente e a exploravam, detendo o controle sobre sua lógica 

construtiva. Ao arquiteto, que optava pelo concreto armado, cabia a escolha por uma das 

patentes, segundo vontades formais, o que significava, de fato, a escolha do construtor 

pela sua idoneidade, já que não existia regulamentação e pela “inovação” do seu sistema 

102   Tradução da autora do original: “Ce qui complique encore davantage cet état de chose, 
c’est la préoccupation que, sans être générale, est cependant très répandue de voir se créer un style 
nouveau, caractérisant l’époque actuelle. Ce desir assurément est légitime, mais, actuellment il est bien 
peu fondé, et dissimulé des matériaux et des procédés nouveau – tels que le fer et le ciment armé, qu’on 
cache honteusement, sous prétexte qu’ils ne sont pas d’aspect esthétique”.

103   “L’art n’est pas un point de départ et Il n’intervient qu’en raison du savoir, de la logique, 
du goût et de la mesure que le chercheur a apportée dans la conception et la réalization de son oeuvre”.
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construtivo. Tal dilema refletiu-se na concepção estrutural da Igreja de Saint Jean de 

Montmartre, já que Baudot sempre acreditou que o emprego do cimento armado, e não do 

concreto armado, garantiria pilares e arcos mais leves por não conter brita na composição 

da massa (MARREY & HAMMOUTÈNE, 1999, 29). Pilares que foram construídos, de fato, na 

técnica de tijolos armados.

Em 1905, Baudot publicou L’ Architecture et le ciment armé trazendo à tona 

a discussão sobre a tecnologia construtiva e a arquitetura com o arquiteto Louis-Charles 

Boileau, que desmontou todos desses argumentos, em defesa do ecletismo e do arquiteto, do 

ponto de vista formal, calcado nas ideias de Guadet sobre a teoria de arquitetura. Ele expôs 

assim suas ideias sobre o uso do cimento armado: “simples e útil meio de construção, associado 

a outros materiais, ele permite ao arquiteto de dispor o espaço interior diferentemente do 

modo que os mestres antigos puderam realizar” (DELHUMEAU, 1999, 255). De Baudot e L.-C. 

Boileau baseavam suas práticas projetuais em conceitos distintos, sendo este último seguidor 

de Julien Guadet, cuja instrução acadêmica perpassou para uma geração de novos arquitetos 

atuantes no início do século 20.

O arquiteto Guadet foi professor na Escola de Belas Artes de Paris entre 1894 e 

1904 e autor de Éléments et Théorie de l’architecture (1901 e 1904). Nos cinco volumes, 

ele aborda, em síntese, as mais diversas referências arquitetônicas segundo a tradição da 

composição instaurada por Durand (1821), na Escola Politécnica de Paris, que consistia na 

montagem do edifício partindo dos volumes componentes. Um edifício completo qualquer 

não é e não pode ser outra coisa senão o resultado da montagem e reunião de um número 

de partes, portanto, o problema estava como reunir essas partes. Também era importante o 

programa do edifício, que lhe caracterizava o partido, segundo o qual o arquiteto realizava 

a interpretação expressiva e compositiva. A simetria e os eixos eram as únicas regras da 

composição elementar, que na prática:

“pequenos membros funcionais e estruturais (elementos de arquitetura) 

são reunidos a fim de perfazerem volumes funcionais, e estes (elementos de 

composição) são reunidos, perfazendo o edifício em seu todo. Fazer isso é compor 

no sentido literal e derivado da palavra, por junto” (BANHAM, 1976, 36).

Guadet não exigia nenhuma composição estilística, nem regra de imitação eclética 

do passado, muito menos o estabelecimento prévio de procedimentos compositivos rígidos, 

contudo como adepto ao pensamento racionalista possuía preferência ao estilo clássico.
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De modo mais conciso foi escrita a Histoire d’Architecture (1899) de August 

Choisy, em seus dois volumes norteados pelo tema único da “forma como consequência 

lógica da técnica” (BANHAM, 1976, 40), com os conceitos de técnica, método, processo e 

utilidade eram “aspectos da sociedade enquanto um todo, a gama completa de mecanismo e os 

relacionamentos que são movimentos para a construção de um edifício” (BANHAM, 1976, 45). 

As edificações são testemunhos que fixam o estilo por época e representa a condição moral 

da humanidade. Desse modo, a harmonia na arte clássica (primeiro volume) era alcançada 

pela proporção e na Idade Média e na arte gótica (segundo volume), pela dimensão, tomada 

com base na escala humana, seja como consequência dos métodos de assentamento das 

pedras. Nesta época:

“... o edifício torna-se um ser organizado, constituindo cada uma de suas partes 

um membro vivo, sendo sua forma governada não por modelos tradicionais, mas 

por sua função, e somente sua função” (BANHAM, 1976, 52).

Esse ideário do racionalismo arquitetônico da passagem do século 19 para o 20 

marcou o pensamento arquitetônico e a atuação dos arquitetos brasileiros, como se entende 

no artigo de Gastão Bahiana, Fundamentos da Architectura Brasileira:

“Como a beleza do corpo humano, a do edifício não se resume na solidez do 

esqueleto, mas sim nas proporções harmoniosas das formas externas que 

dependentes, em parte, da ossatura encoberta, exprimem e caracterizam o tipo 

individual” (BAHIANA, 1926, 164).

“Assim a própria parte construtiva do edifício comporta um elemento imaterial 

do qual dependerá essencialmente o valor artístico da obra este elemento, 

que denominaremos “senso estético construtivo”, caracteriza o arquiteto, 

diferenciando-o do construtor e do artista: este idealismo a forma independente 

dos sistemas construtivos, aquele cuida antes de tudo do rigor técnico, entre os 

dois, o arquiteto exprime seu ideal de beleza, baseado na lógica da construção” 

(BAHIANA, 1926, 164).

Nas entrelinhas das palavras de Bahiana, percebem-se as de Guadet, já que se 

propunha uma orientação mais racional dos arquitetos para a formulação de uma arquitetura 

brasileira. A base da prática proposta foi a lógica, sendo a ornamentação um complemento. 
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Logo, o colonial, o manuelino ou outro estilo devem apenas ser inspirações, pois cada época 

possui uma fórmula peculiar, que normalmente repele o passado e independe de qualquer 

tradição, precisando apenas a sua adaptação às condições mesológicas do local.

Sua definição de arquitetura parte desse princípio racionalista, baseando-se em três  

 “influências capitais”. Primeiro, a forma do monumento é consequência direta dos materiais 

e dos processos de construção:

“A arquitetura não é a arte da imitação, de concepções arbitrárias, nem de 

estética a priori, mas sim antes de tudo e acima de tudo a arte do verdadeiro: o 

verdadeiro na satisfação dos requisitos de finalidade, o verdadeiro na construção 

cuja estrutura transpareça, mas o verdadeiro nas mãos do artista.”

“Esse respeito à verdade exige que a forma e os métodos construtivos se baseiem 

nas qualidades peculiares ao material utilizado: pedra, tijolo, madeira, etc.” 

(BAHIANA, 1926, 167).

 “A pedra, porém é por excelência, o material nobre da arquitetura. E verificamos 

ainda aqui a influência dos elementos construtivos sobre as formas: de um lado 

os povos que dispõem de grandes blocos de granito ou de mármore, adotam a 

arquitrave (verga reta) para fechar a parte superior dos vãos, e a laje para os 

tetos. De outro lado, em regiões dotadas de pedra menos rija e de pouco volume 

torna-se necessário o recurso ao arco, e à abóboda constituídos por aduelas de 

pequenas dimensões.” 

“Mais tarde o desejo de alargar os espaços cobertos, sem pilares intermediários, 

levam muitas vezes o arquiteto a abandonar a verga reta e a laje, que dificilmente 

ultrapassam o comprimento de alguns metros, para recorrer ao arco e à abóboda 

cujo alcance atinge a dezenas de metros; os romanos preferiam um sistema hibrido 

em que a verga reta e o arco se justapõem sem observar sempre as disposições 

lógicas peculiares a cada sistema, e das quais os gregos, na arquitrave, e os góticos, 

na abóboda, foram os escrupulosos observadores” (BAHIANA, 1926, 168).

Segundo, são listados outros “elementos primordiais” que mudam conforme as 

formas construtivas das civilizações passadas, como “a religião, as instituição política, os 

fenômenos sociais, as condições econômicas e o clima” (BAHIANA, 1926, 168), e, em terceiro, a 

ornamentação:
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“Um último fator contribuiu, em todas as épocas de fulgor artístico para 

caracterizar o estilo de cada uma: é a ornamentação, ora tosca e ingênua, ora 

realista ou estilizada, ora singela ou exuberante, regionalista ou sem caráter 

próprio. Quase sempre o estilo, sóbrio e severo, no início de qualquer período 

arquitetural, torna-se pouco a pouco mais elegante e suntuoso até chegar ao 

exagero da decadência: assim o flamboyant no gótico, assim o barroco que na 

Renascença é mais uma decoração construída do que uma construção decorada” 

(BAHIANA, 1926, 169).

 Propunha como caminho a adoção do clássico, isto é, “das obras de época em que 

a inspiração, livre das peias de emaranhadas tradições, exerciam-se na solução de problemas 

singelos, singelamente resolvidos, deixando transparecer melhor os princípios geradores da 

beleza” (BAHIANA, 1926, 170). Parte-se de alguns predicativos essenciais, como o profundo 

conhecimento da técnica dos novos materiais de construção e de seu emprego, a finalidade 

do edifício, a condição mesológica e o senso estético, que: “só produziu obras-primas de 

arquitetura quando observou o principio rigoroso da lógica na construção e no ornato e da 

conveniência na finalidade do edifício” (BAHIANA, 1926, 169).

Para tanto, Bahiana perpetuou três ações do “arquiteto moderno” que deve 

adaptar ao seu tempo, para conduzir a formação da beleza na arquitetura: 

“1 – Profundo conhecimento técnico dos novos materiais de construção e de 

seu emprego. O aço, o concreto armado, os tijolos e as telhas vitrificadas e 

coloridas, a cerâmica decorativa (grés flammés), o vidro para soalhos, paredes 

e coberturas, (...). Assim, por exemplo, a estrutura deverá sempre ficar patente, e 

os materiais que a compõe serão de maior valia e ocuparão menor superfície do 

que os enchimentos: não se compreende pilastras e molduras de tijolos (aparente 

ou revestido) enquadrando panos de cantaria, tampouco seria admissível uma 

colunata de mármore mássico sobre embasamento revestido de argamassa...”

“Por outro lado, o conhecimento dos processos de construção, dos métodos de 

cálculos e das possibilidades de execução, é indispensável ao arquiteto para evitar 

erros graves na elaboração dos projetos e conciliar as condições de aspecto com 

as da técnica.” 

“2 – Clara compreensão das exigências a satisfazer em vista da finalidade do 

edifício e das condições mesológicas gerais do ambiente social. Os programas 
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atuais são cada vez mais variados e complexos.” 

“3 – Apurado senso estético, comportando o estudo das proporções e das decorações. 

Sem esta qualidade dominante, não poderá o Arquiteto arriscar-se à solução dos 

problemas artísticos modernos, transcendentes e complexos sob o ponto de vista 

técnico, mas muitas vezes vulgares nos seus fins que justificam uma parcimônia 

ornamental já requerida pelas restrições econômicas” (BAHIANA, 1926, 170).

Segundo Bahiana, esta premissa pela técnica construtiva conduz a uma 

arquitetura de “feição internacional” em que a beleza resulta da aplicação do artista do 

“princípio do verdadeiro na construção e na composição” (BAHIANA, 1926, 171).

Se as duas primeiras décadas do século 20 foram marcadas por poucas obras 

de arquitetura importantes realizadas em concreto armado, após a Primeira Grande 

Guerra houve a total adesão dos arquitetos à tecnologia construtiva e à teoria racionalista 

preconizada por Guadet. Em 1926, o engenheiro civil Paul Augros lançou o livro Béton 

Armé: possibilités techniques et architecturales com prefácio do arquiteto Louis Bonnier 

e introdução de Tony J. Guerritte104. O livro procurou relacionar a parte técnica de cálculo de 

resistência dos elementos construtivos com os distintos programas para ser um ensinamento 

prático, de algum sentido “standardizado”, auxiliando o arquiteto na concepção projetual 

e o engenheiro no preparo mais eficiente: “Com o suporte de inúmeros exemplos, tentamos, 

ao longo desta obra, demonstrar que uma ligação íntima e permanente unem da arquitetura 

criativa à técnica de execução” 105 (AUGROS, 1926, 311). Nesse mesmo ano, o arquiteto Jean 

Badovici (1893-1956), que também era editor da revista Architecture Vivante (1923-) e dos 

álbuns editados pela Albert Morancé, para a qual publicou Grandes constructions: beton 

armé, acier, verre, presentées.

No ano seguinte, os ideários do racionalismo construtivo saíram dos limites do 

campo editorial francês com Architectural Design in Concrete, uma edição inglesa com 

104   Louis Bonnier era Inspetor geral honorário dos serviços de arquitetura e estética do 
departamento do Seine e Tony Gueritte foi presidente da Sociedade de Engenheiros da Grã-Bretanha e da 
seção britânica da Sociedade dos Engenheiros Civis da França e era ligado ao serviço de verificação das 
estruturas construídas no exterior pela “Maison Hennebique”.

105  «A l’aide de nombreux exemples nous avons essayé, au cours de cet ouvrage, de 
démontrer qu’un lien intime et permanent unit l’architecture créatice à la technique d’exécution».
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textos de Thomas Penberthy Bennet e imagens de F. Yerbury mostravam a abrangência do 

emprego do concreto armado na arquitetura dos Estados Unidos, na França, na Holanda e na 

Alemanha. Uma produção semelhante foi publicada pelo imigrante germânico nos Estados 

Unidos, o arquiteto Francis Onderdonck, intitulado The ferro-concrete style, que:

“será novo tipo de Gótico se o conteúdo desse livro provou ser verdade. Não 

a forma gótica histórica, mas seu espírito inconquistável será ressuscitado 

através do ferro-concreto. O arco gótico será substituído pelo seu irmão, o arco 

parabólico; (...). Como o gótico era baseado na unidade do material – pedra – 

então o novo estilo será caracterizado pelo ferro-concreto predominando da 

fundação a balaústre do teto, do “chimney-flue” ao acabamento da parede. O 

estilo do ferro-concreto será Gótico...” (ONDERDONCK, 1928, 248 e 250).

No fim da década de 1920, há uma produção arquitetônica de concreto armado 

considerável, difundida pelas publicações e, principalmente, pelos periódicos especializados. 

Trata-se, apesar disso, de uma produção heterogênea, de múltiplas formas e múltiplos estilos, 

denotando a versatilidade do concreto armado enquanto material plástico passível de ser 

moldado segundo o “sentimento artístico” do arquiteto. Superando, nesse sentido, a noção de 

racionalidade estrutural apregoada por Guadet e Choisy na passagem do século 19 para o 20, 

para constituir, de fato, uma cultura tectônica do concreto armado, sem as amarras de estilo, 

de classificação, de escola, tendo somente a premissa técnica como norte para concepção 

dessa nova arquitetura. 

Gastão Bahiana posicionou-se diante dessa situação na arquitetura brasileira pela:

“Nossa nacionalidade heterogênea vai aos poucos se alterando com o afluxo 

de imigrantes vindos de toda parte, recebemos através deles as mais variadas 

influências artísticas e deixamos que o tempo, artista supremo, elabore na lenta 

osmose de tantas tendências diversas, prenhas de fecundas possibilidades, as 

novas harmonias da cidade futura” (BAHIANA, 1926, 171).

Harmonia que seria alcançada pela vulgarização da tecnologia construtiva.

Fundamentos para uma arquitetura brasileira do concreto armado?

Declarações de adesão a um ou ao outro – o neoclássico francês e o neogótico 
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anglo-saxão – foram levantadas em artigos e conferências de arquitetos brasileiros, sobretudo 

na Architectura no Brasil (1921-1926), como também no panorama de introdução dos 

arranha-céus nas cidades brasileiras. Inicialmente, o periódico representava as opiniões de 

duas associações de arquitetos: o Instituto Brasileiro de Arquiteto106 e a Sociedade Central de 

Arquitetos107, que foram unificados no Instituto Central de Arquitetos em 1924.

O desenvolvimento do concreto armado no Brasil, segundo Cunha, derivou do da 

resistência dos materiais. Provavelmente, ele conheceu o trabalho de seu colega, o engenheiro 

Augusto de Brito Belford Roxo, Lições de Resistências de Materiais, uma apostila publicada 

em 1913, pelo então professor substituto da mesma instituição almejada de ensino, na 

cadeira de Mecânica Aplicada às Máquinas. Desta mesma ótica partiu a defesa de outro artigo 

“Architectura do Concreto Armado”, de autoria desconhecida, publicado em 1926:

“Ouve-se freqüentes vezes afirmar que o Arquiteto moderno necessita tanto 

quanto o engenheiro, de profundo conhecimento da “resistência dos materiais” 

e, nos cursos de Arquitetos, verifica-se uma tendência para desenvolver cada vez 

mais o ensino dessa disciplina, um tanto árida” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 

1926, 111).

Demanda que sintonizava com as reivindicações dos recém-egressos da Escola 

Nacional de Belas Artes naquele ano, como o arquiteto Paulo Ewerard Nunes Pires (1903-

1976), pela reforma do ensino da instituição. Começando pela edificação, com o acréscimo de 

novas salas de trabalho e de gabinetes de resistência de materiais com máquinas de provas, 

seguido pela ementa, com a criação de um “curso especial de cimento armado” (O JORNAL, 12 

106 Fundado em 26 de janeiro de 1921, reuniu 27 engenheiros arquitetos como Gastão 
Bahiana, Henrique de Vasconcelos (o primeiro presidente), Rafael Peixoto, Serafim de Souza, Cypriano 
Lemos, Angelo Bruhns, Gabriel Fernandes, Raul Cerqueira, Fernando Nereo de Sampaio, Pedro Vianna da 
Silva e Edgard P. Vianna.

107  Criada em oposição ao Instituto que só aceitava arquitetos brasileiros como sócio, 
permitiu arquitetos estrangeiros, desenhistas, aquarelistas e todos os cooperadores técnicos e artísticos 
de uma obra. O primeiro presidente foi Adolfo Morales de los Rios, arquiteto Silvio Rebecchi, Nestor 
Figueredo, J. P. Preston, Lothar Kastrup, comendador Antonio Januzzi, arquiteto John Curtis, Archimedes 
Memória, Adolfo Morales de los Rios Filho, Rafael Paixão, engenheiro Benjamin da Rocha Faria, F. Pereira 
Passos, arquiteto F. Cuchet, engenheiro L. Riedlinger. No total, eram 38 engenheiros arquitetos, 16 
engenheiros civis e 8 aderentes, seus sócios.
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jun. 1927, 1). Além disso, Pires propunha a revisão do critério do Prêmio “Heitor de Mello”, 

concedido ao melhor aluno graduado do curso de arquitetura com uma bolsa de estudos de 

cinco anos na Europa, “em vista da grande evolução no sistema de construção”, para apenas 

dois no “velho continente”, mais dois nos Estados Unidos da América para identificar como o 

“metier moderno de construir” e um ano no território brasileiro. Esta última estava conectada 

às discussões da vertente neocolonial, de levantamento dos principais aspectos das 

edificações coloniais das cidades do período colonial, como Ouro Preto, Mariana, Congonhas, 

etc. (O JORNAL, 12 jun. 1927, 1).

O autor do artigo “Architectura do Concreto Armado” pontuou, no entanto, 

algumas diferenciações na atuação, especificando o papel do arquiteto, do engenheiro e do 

construtor numa obra de concreto armado e ressaltando a autonomia, i. é, cada um tinha um 

papel determinado a desempenhar na obra de concreto armado. Desse modo, o:

“... Engenheiro ocupa-se quase que exclusivamente do lado econômico da 

construção. Dedicando a maior parte do seu tempo ao estudo das soluções capazes 

de reduzir ao mínimo o custo da obra, ele deverá estar em condições de poder 

determinar, rapidamente, pelo cálculo, as dimensões rigorosamente mínimas 

de todos os elementos do edifício de modo a garantir a estabilidade suficiente: 

isso implica em uma prática constante dos métodos especiais de cálculo, 

prática essa que evita considerável perda de tempo em estudos preliminares...” 

(ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 111).

E,

“O arquiteto por seu lado visa antes de tudo o aspecto, a estética do edifício. Mesmo 

assim a organização do projeto não deixa de necessitar o conhecimento preciso 

das condições em que possam ser utilizados os diversos materiais e dos limites do 

seu emprego. Assim, sem entrar (...) no estudo dos detalhes (constituição íntima 

das diversas peças e modos de ligação entre si) o arquiteto deverá poder fizer 

aproximadamente as dimensões exteriores (o “encombrement” como dizem os 

franceses) dos elementos construtivos (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 111).

Por fim, considerou-se a possibilidade do arquiteto, após cumprir tal papel, 

realizar o dimensionamento nos “pormenores da construção” dos elementos estruturais de 

concreto armado. Contudo, essa era a função do construtor, “responsável pela segurança da 
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obra” que consistiu no projeto das “formas de madeira”, na determinação dos “detalhes das 

armações de ferro, as seções das barras e a disposição dos “estribos” e, também, a fiscalização 

do “traço do concreto e o enchimento das formas” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 111).

Se ficou clara a distinção entre o engenheiro e o arquiteto, não ficou bem 

determinada aquela entre este e o construtor. Não deveria o arquiteto de uma construção 

moderna de concreto armado ser um construtor e artista, como pontuou em 1901 o engenheiro 

Vierendeel? O arquiteto, segundo o autor, deveria apreender todos os conhecimentos teóricos 

de resistência dos materiais a fim de garantir a estabilidade da construção, que também era 

responsabilidade do construtor, bem como os de estética:

“Os mais autorizados críticos de arte estão, neste ponto, de perfeito acordo com os 

mestres eminentes da moderna arquitetura, cujo progresso, dizem todos, depende 

em suma do emprego racional dos novos materiais criados pela indústria, e cuja 

qualidade característica reside na alta resistência que permite considerável 

redução das massas, tanto mais necessária quanto o seu preço é mais elevado 

(ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 111).

O que não deveria ser o estado da arte da arquitetura em 1926, já que o autor 

reclama que o concreto armado era empregado “erradamente, apenas como um esqueleto 

ou como um reforço invisível das paredes dos edifícios”. Outro erro que também permaneceu 

corrente na estética da arquitetura do concreto armado, segundo ele, foi “as aparências 

das antigas construções de pedra aparelhadas. Nada mais irracional” (ARCHITECTURA NO 

BRASIL, 1926, 111).

Ao voltar a noção de resistência dos materiais, o autor comparou a que tipo 

de esforço suportava os dois processos de construção segundo o estilo e considerou um 

absurdo “executar com o cimento armado fachadas de linhas clássicas, onde tudo seja fingido, e 

contrário a mais elementar lógica” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 112). E pediu pelo fim 

dos “pastiches do passado”, da “falsidade” e dos “artifícios”, propondo os princípios básicos da 

aplicação da tecnologia construtiva na arquitetura:

“As peças de seção reduzida formam esqueleto rígido, onde os diversos elementos 

se engastam uns nos outros: salientemos esta ligação intensa, suprimindo capitéis 

e ábacos injustificados. Deixemos aparente o esqueleto, acentuando-lhe a função 

essencial. Tratemos como enchimento a parede que nada suporta; façamo-la de 
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tijolos à vista (coloridos e vitrificados) revistamo-la de azulejos, ou mesmo de 

simples emboço, mas sem rejuntamento a fingir uma impossível cantaria; ou se se 

tratar de obra suntuosa, toda revestida de chapas de mármore, coloquemos estas 

chapas a moda de ladrilhos e não de blocos maciços de mármore. Não receemos 

os fortes balanços, os alegres “bay windows”: mas não os decoremos com falsas 

pilastras romanas cuja massa pretensiosa sobrecarregue magros consolos de 

concreto, em forma de modilhões (sic) clássicos demasiadamente alongados” 

(ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 112).

Essas regras pressupunham uma moderação formal, “nada de exageros, nada de 

futurismos grotescos” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 112) para serem aplicados nas 

futuras construções da cidade do Rio de Janeiro, que se anunciavam como o edifício em altura. 

1925-1929: Os arranha-céus e o viver nas nuvens: entre uma 
tipologia construtiva e um símbolo da modernidade pragmática

“Ali estavam escondendo a terra e arranhando o céu, as formidáveis torres de 

cimento armado” (O PAIZ, 8 jul. 1928, 4).

A palavra “arranha-céu” foi criada em 1914, segundo o Dicionário Houaiss, 

como um edifício muito alto, com muitos andares ou pavimentos. Sabe-se, contudo, que o 

arranha-céu consistiu no principal símbolo da americanização, seja no âmbito da arquitetura 

e do urbanismo, seja no campo artístico – pintura e literatura – ao assombrar e surpreender 

e mesmo, provocar o estranhamento das pessoas que visitavam as cidades norte-americanas 

como Chicago e Nova York (COHEN, 1995; ATIQUE, 2007).

A Revista de Engenharia do Mackenzie traduziu, em 1926, o artigo “O arranha-

céu em Nova York” de Edward Rush Duer, publicado The Architectural Forum, no qual 

comparou dois tipos de arranha-céu como arquitetura ou concepção artística:

“Porque o edifício colossal não significa arte. Geralmente os arranha-céus são 

torres retangulares, muito altas, com alguma decoração que, entretanto, ainda 

não se entende por arquitetura. Raro são os arranha-céus que possuem linhas 

arquitetônicas. Um exemplo, a fig. 1, o “American Radiator Building”, mostra-nos 

o estilo dos arranha-céus artísticos; todo o edifício não é de uma altura só, mas 

eleva-se em graus sucessivos; certos arranha-céus, de estilo, ganham aparência de 
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patamares elevadíssimos, distribuídos irregularmente” (DUER, fev. 1926 apud: 

REVISTA DE ENGENHARIA DO MACKENZIE, abr. 1926, 60).

O arranha-céu enquanto arte foi aceito pelo autor por ser a imagem do “espírito 

da época” e possuir um “valor psicológico dos grandes monumentos levantados por uma 

civilização rica” (DUER, fev. 1926 apud: REVISTA DE ENGENHARIA DO MACKENZIE, abr. 

1926, 60). A imagem ilustrativa do arranha-céu de concepção artística trata-se de uma 

exposição do pintor expressionista Hugh Ferris. Porém, enquanto arquitetura, o arranha-

céu foi descrito com base em duas desvantagens, provenientes do acúmulo de população em 

pequenas áreas ocasionado pela “1) a congestão do tráfego; 2) o problema sociológico devido 

à moradia de muitas famílias que frequentemente têm crianças em apartamento” (DUER, fev. 

1926 apud: REVISTA DE ENGENHARIA DO MACKENZIE, abr. 1926, 59).

Essa visão negativa prevaleceu entre os arquitetos que compartilhavam da 

opinião de Duer:

“Portanto, só da América do Norte poderiam ter florescido essas construções 

bizarras, absurdas moles (sic) desafiando a calma, a imensidade do azul do céu. 

Só o gênio americano, síntese do mercantilismo grosseiro da época moderna, 

poderia ter concebido essa fortaleza de cimento armado. Pena é que o gênio 

latino em vez de se insurgir contra esse materialismo inconcebível o copie com 

servidão, fazendo florir, como flores monstruosas em todos os cantos das suas 

cidades, que vem construir ainda mais para amargura, para a tristeza, para a 

angústia da existência moderna, e que todo o ouro dos milionários não consegue 

dulcificar” (A NOITE, 9 jan. 1928, 4).

Entretanto, como se viu, tal programa construtivo foi um dos meios de aplicação 

do concreto armado de maior especulação discursiva, abrangendo não apenas artigos 

publicados em periódicos especializados de engenharia e arquitetura, bem como, em jornais 

das principais cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo, dando um caráter mais 

público ao embate.

A gestão de Alaor Prata (8 ago. 1923 – 15 nov. 1926) como prefeito do Distrito 

Federal (Rio de Janeiro) foi um momento importante para o incentivo na construção dos 

arranha-céus:

“O Rio, igualmente, está atravessando um período de construção e trabalho 
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que não pode deixar de impressionar muito favoravelmente aqueles que 

constantemente nos visitam. O que se nota, entretanto, é a iniciativa particular 

correndo na vanguarda das providências tomadas pelo governo no sentido de 

incentivar a evolução da cidade” (O JORNAL, 4 set. 1927, 6).

Engenheiro formado na Escola Politécnica de São Paulo em 1906, Prata organizou 

uma comissão da planta cadastral da cidade, chefiada pelo engenheiro Augusto de Godói 

(CAMPOS, 2002, 382), que elaborou nova regulamentação para as construções no Distrito 

Federal, substituindo a lei anterior que era fragmentada, por meio de dois decretos editados 

consecutivamente: 2.021, de 11 de setembro de 1924, substituída pelo 2.087, de 19 de janeiro 

de 1925108 (ABREU, 2008, 83 e 86; OLIVEIRA, 2009, 25).

A regulamentação uniformizou as normas anteriores, buscou regular a ocupação 

do solo com base na divisão da cidade em quatro zonas (central, urbana, suburbana e 

rural) e, as construções, incorporando normas para atender às exigências trazidas pela 

inserção do concreto armado como material e sistema construtivo predominante na obras 

(OLIVEIRA, 2009, 25). O que deu origem a um surto de construção de prédios com mais de 

seis pavimentos, transformando sensivelmente a paisagem construída do Rio de Janeiro, 

principalmente da área central ao longo da avenida Rio Branco e arredores:

 “Na parte sul da avenida Rio Branco os prédios elevados já começam a constituir 

um bloco de apreciável dimensão, além dos que já existem, dentro em breve, dois 

novos prédios se incorporarão ao grupo dos arranha-céus – o cinema Pathé, com 14 

andares, ao lado do Capitólio e o Itajubá, com 16 andares, ao lado do edifício Brasil. 

Em outros locais, novos edifícios de muitos andares se elevarão; assim na esquina 

da 7 de Setembro com a avenida, o edifício Guinle, terá 14 andares, na praça 

Tiradentes, onde existe hoje o Teatro Carlos Gomes, será construído o novo prédio 

daquela casa de diversão com cerca de 13 andares, nas proximidades da praça 

Mauá, erguer-se-á um grande prédio com mais de 20, na rua Álvaro Alvim, atrás 

dos cinemas Odeon e Capitólio, serão construídos também, dois outros edifícios de 

mais de 14 pavimentos, além desses, diversos prédios para apartamentos serão 

108 O decreto nº. 2.085 foi denominado Regulamento para construções, reconstruções, 
acréscimo, modificações de prédio no Distrito Federal. Os dois decretos foram, conseguintes, substituídos 
em 1935 pelo decreto nº. 5.595, que posteriormente, em 1937, foi por sua vez foi trocado pela nº. 6000, o 
primeiro Código de Obras do Rio de Janeiro.
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construídos em pontos mais afastados” (O JORNAL, 4 set. 1927, 6).

Um ano depois de sua promulgação, o decreto 2.087 foi criticado em dois pontos 

pelos arquitetos sócios do Instituto Central de Arquitetos e pelos engenheiros109, da Sociedade 

Brasileira de Engenharia. O primeiro ponto remete-se ao principal assunto discutido na 

Architectura no Brasil sobre a arquitetura do concreto armado: a distinção entre o arquiteto 

e o construtor. O regulamento exigiu o registro e o cadastramento de arquitetos-construtores 

e construtores responsáveis por obras e projetos na cidade, como meio de assegurar a 

segurança da obra (OLIVEIRA, 2009, 25). Desse modo, o engenheiro civil era cadastrado 

como construtor e o problema incorreu no registro de construtores práticos, isto é, “simples 

construtores sem diploma” como arquitetos-construtores (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 

83). Esta questão estava diretamente relacionada com a segunda crítica à necessidade de 

submeter todo projeto apresentado à seção de Arquitetura para um exame de fachada:

“De certo, essa censura não seria admissível, a nosso ver, si o projeto fosse sempre 

elaborado por arquiteto legalmente habilitado; mas já que muitos profissionais 

de capacidade artística não comprovada, são autorizados a assinar projetos, até 

mesmo para a zona central da cidade, é justo, é mesmo necessário que a prefeitura 

se reserve o direito de exigir a modificação de fachada capazes de prejudicar o 

aspecto das principais vias urbanas” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 83).

O problema foi se essa regra virasse censura de fato, ao restringir as soluções 

formais das fachadas, o que implicava regras de gosto e estética, isto é, numa questão 

essencialmente subjetiva:

“A ação do censor deverá ser, aliás, prudente e criteriosa, porque não se baseia em 

disposições legais taxativas, mas constitui antes uma apreciação, algo pessoal, de 

um trabalho alheio, quase que apenas esboçado, e suscetível, portanto de várias 

interpretações” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 83).

109   Na Revista Brasileira de Engenharia o regulamento foi publicado na integra no nº. 4, 
ano 5, tomo 8, out. 1924, p. 112-160; Arthur Saboya, engenheiro chefe de seção da Repartição de Obras 
de S. Paulo opinou sobre “O novo Padrão das construções no Rio de Janeiro (decreto nº. 2.021, de 11 de 
setembro de 1924)” no n. 5, ano 5, nov. 1924, p. 209-219 e novas criticas foram feitas no nº. 6, ano 6, dez. 
1925, p. 233-257.
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Além dessa regra, o regulamento fixou padrões para a altura, a proporção e o 

alinhamento das edificações estabelecidas em relação a largura da via de circulação onde se 

localiza o lote e em função do número de pavimentos, tendo assim uma altura máxima fixa em 

50 metros, ou duas vezes a largura, na zona central, e uma vez, nas demais zonas, uma altura 

mínima de 21 metros para seis pavimentos; 18 metros para cinco pavimentos chegando a de 

7 metros e meio para as de dois (CARDEMAN, 2004, 42 apud: DERBLI, 2006, 41).

Um padrão semelhante já se aplicava em São Paulo desde 1920, regida pela 

lei municipal 2.332, de 9 de novembro de 1920, que “impunha alturas máximas apenas 

para edificações na zona central” (CAMPOS, 2002, 224). E também regras de garantia da 

iluminação, insolação e ventilação as novas edificações, que regulavam as dimensões dos 

cômodos, das aberturas e dos pés-direitos. Com base em coeficientes abstratos, o padrão 

municipal ou Código de Obras de S. Paulo possibilitou a superação dos gabaritos limitados, 

como ressaltou Candido Malta Campos, em Os Rumos da Cidade:

“Consagrando condições matemáticas de insolação e ventilação aplicáveis 

a qualquer volumetria, o novo padrão municipal abria caminho para o 

deslocamento entre volumes edificado e traçado viário, quebrando os volumes 

compactos do urbanismo “europeu” e possibilitando prédios altos – algo o diretor 

de Obras teria preferido evitar” (CAMPOS, 2002, 226).

Prenúncio de um acontecimento que foi confirmado três anos depois, com a 

aprovação do projeto do Palacete Sampaio Moreira, de autoria do arquiteto Christiano 

Stockler das Neves, que publicou em 14 de fevereiro de 1928, em O Jornal, O precursor dos 

arranha-céus paulistas critica a lei municipal que rege a altura dos prédios, defendendo a 

construção dos edifícios em altura. Neves compartilhava da opinião dos agentes imobiliários, 

de que o padrão municipal era uma lei absurda e cerceadora do crescimento vertical da 

cidade:

“Os arranha-céus de S. Paulo seriam muito mais altos se a prefeitura não possuísse 

uma lei absurda regulando a altura deles. Na rua 15 de Novembro, por exemplo, 

teríamos prédios de 30 e 40 andares, mas as leis municipais estabelecem que a 

altura máxima de um prédio não pode exceder de três vezes a largura da rua” (O 

JORNAL, fev. 1928, 5).

O projeto do Sampaio Moreira seguiu o padrão municipal, que foi explorado para 
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se alcançar o máximo de aproveitamento: 16 andares (sendo 14 pavimentos mais terraço 

e térreo), compreendendo um programa de 160 escritórios e duas lojas, com uma taxa de 

ocupação alta decorrente do alto valor dos terrenos da área central, limitada a uma colina, 

para se ter um “juro relativo” de retorno do investimento (O JORNAL, fev. 1928, 5).

Nesse sentido pragmático, em O Jornal saiu Quando o homem rivaliza com a 

natureza: Os skyscraper do Rio e de São Paulo, descrevendo a paisagem urbana dessas duas 

metrópoles, que ganhavam a expressão dos arranha-céus:

“Em S. Paulo, no momento atual elevam-se edifícios majestosos e de grande 

número de andares. Há ali, segundo uma recente fotografia, 16 prédios de sete 

andares, 15 de oito, seis de nove, 11 de dez, um de 12, um de 13 e um de 15, além 

de outros menores, que perfazem um total de cem” (O JORNAL, 4 set. 1927, 6).

Naquele ano, estava em construção o Edifício Martinelli, cujo primeiro projeto foi 

realizado em 1923 e que foi modificado sucessivas vezes ora por exigências legais impostas 

pelo código de obras, ora por caprichos do proprietário, ora por se duvidarem da segurança 

da obra de concreto armado. Christiano S. das Neves tomou este caso como exemplar de:

“... uma injustiça: o proprietário em qualquer dessas ruas de menor largura, que 

possuir um terreno de igual valor que o do prédio Martinelli não poderá usufruir, 

proporcionalmente, os mesmos critérios. O proprietário do terreno vizinho, à 

rua S. Bento, por exemplo, não poderá construir prédio de altura superior a 30 

metros, enquanto o prédio Martinelli tem o direito de subir até 90 metros, que é 

justamente três vezes a largura da S. João” (O JORNAL, fev. 1928, 5).

Concomitantemente, Neves viu o início das obras do edifício do Automóvel Clube 

de S. Paulo, localizado no largo de São Francisco, no fim da rua Líbero Badaró, fruto de um 

concurso de projetos ganho por ele com um arranha-céu em estilo beauxartiano: “Grande foi 

a celeuma levantada por se construir um clube com vários pavimentos, mas a valorização dos 

terrenos obrigou sua construção nesses feitos” (O JORNAL, fev. 1928, 5). Atuando em sociedade 

com seu pai, o engenheiro agrônomo Samuel Stockler das Neves, diante da questão, posta por 

O Jornal, se deveria ou não se construir um arranha-céu, respondeu:

“Penso que se devem construir arranha-céus, mas com arte, conforto, higiene e 
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muitos elevadores110; guardemos as tradições das construções de um pavimento 

para as casas pitorescas das fazendas, chácaras e praias” (O JORNAL, fev. 1928, 

5).

 Tanto o Sampaio Moreira como Saldanha Marinho (denominação dada ao edifício 

do Automóvel Clube) foram obras que marcam o pensamento arquitetônico desse arquiteto, 

formado na Universidade da Pensilvânia em 1911, que se reproduz do texto Arquitetura 

Contemporânea, publicado em fevereiro de 1930, na revista Architectura & Construcções, 

órgão do Instituto Paulista de Arquitetos, criado em 1928:

“A arquitetura da época em que vivemos se chama contemporânea, e envolve 

todas as tendências da verdadeira arte. Limitar a arquitetura de hoje ao que 

é chamado de modernismo, não é só insensatez, mas também arrogância,...” 

(NEVES, mai. 1930, 3).

 “... os apregoados novos materiais não exercem qualquer influência nos estilos 

arquitetônicos, porque tais estruturas nada mais são do que meros esqueletos, 

logicamente inestético, porque sua função de solidez e economia exige elementos 

que não possuem qualidades para a obra d”arte” (NEVES, mai. 1930, 5).

“Eis porque as feias estruturas de ferro e concreto armado recebem aquele 

revestimento, isto é, a arquitetura, que dá a beleza aos edifícios. E houve quem 

dissesse aqui que os esqueletos de cimento armado são os monumentos mais 

característicos da arquitetura atual!” (NEVES, mai. 1930, 6).

Entretanto, em 1929, com a crise da quebra da bolsa de Nova York, o Automóvel 

Clube paralisou as obras de construção do Saldanha Marinho, estando pronta a estrutura 

de concreto armado. Após 1932, depois de o país retomar certa estabilidade econômica e 

política, a obra recomeçou já incorporada ao patrimônio da Companhia Paulista de Estrada 

de Ferro, que contratou o arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana, formado na Escola Nacional 

de Belas Artes, em 1920, para rever o tratamento estilístico do “revestimento, isto é, a 

arquitetura” beauxartiana para ser “executada à moderna” (MAGRO, jul. 1929).

110 O artigo publicado em 1930, na Architectura e Construcção de Neves, foi ilustrado com 
cinco imagens de arranha-céus norte-americanos, cedidas pela Otis Elevator Company, classificados 
segundo a mesma taxonomia empregada por Duer: os arquitetônicos e os sem arquitetura.
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 Tal história denota um momento de grandes transformações no pensamento 

arquitetônico vigente no Brasil, que repercutiu na formação da cultura técnica do concreto 

armado. Para tanto, destacamos mais três fatos ocorridos no Rio de Janeiro, cujo conjunto 

configura o estado da arte da arquitetura, do urbanismo e da inserção das construtoras 

estrangeiras especializadas no sistema construtivo no campo da construção civil brasileiro.

O Inquérito Arquitetônico de O Jornal: entre a necessidade de 
reformas urbanas e os cinemas

Ao folhear as páginas de diários publicados na cidade do Rio de Janeiro depara-

se com diversos anúncios da “cidade dos arranha-céus”, Nova York, sobretudo na seção de 

Turismo, que procuravam atrair os olhares sobre a Ilha de Manhattan e seus altos edifícios, 

como: A cidade maravilhosa dos arranha-céus, de 12 de junho de 1927, em O Jornal. Este 

diário, dirigido por Assis Chateaubriand – um polemista e astuto empresário, iniciou em 

1926, a publicação de uma série de entrevistas intitulada de O Inquérito Arquitetônico. O 

conjunto de entrevista espelha um universo rico em construções sobre a imagem do arranha-

céu pelos arquitetos brasileiros, apesar disso não ser o objetivo da enquete que queria 

entender a situação das belas artes brasileiras, sobretudo promover a defesa do movimento 

arquitetônico neocolonial (SOUZA, 2004, 3).

No caso da arquitetura, a principal notícia era a contratação de um estrangeiro 

para realizar um plano de remodelação para a cidade. A questão da ocupação da esplanada, 

criada pela conclusão do desmonte do morro do Castelo, iniciado com as reformas de 

Pereira Passos em 1904, foi o impasse que fez o prefeito Antonio Prado Junior (16 nov. 1926 

– 24 out. 1930), que substituiu Alaor Prata em 1927, convidar o urbanista Alfredo Hubert 

Donat Agache para realizar uma série de conferências e o Plano de extensão, remodelação e 

embelezamento.

O primeiro a ser entrevistado foi Fernando Nerêo de Sampaio, presidente do 

Instituto Central de Arquitetos e professor da Escola Nacional de Belas Artes, que de imediato 

se posicionou contra as influências estrangeiras, com certeza demandadas como estilo pelos 

seus clientes para suas residências, com um tom xenofóbico:

“A influência da novidade do que se passava na Europa começou a invadir a 

cidade. Os viajantes – o que horror tenho desses itinerantes – queriam aqui o que 

viram na Europa em tal ou qual lugar e o restaverismo (sic) começou a dominar 
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com ênfase” (O JORNAL, 21 nov. 1926, 3).

Bem como, contra a presença dos construtores estrangeiros:

“Empreiteiros promovidos a arquitetos, simples construtores, quase analfabetos, 

que se fizeram arquitetos e estrangeiros sem escrúpulos, num meio social cuja 

educação estética nunca existiu, criaram para o desenvolvimento de nossa 

arquitetura o maior obstáculo” (O JORNAL, 21 nov. 1926, 3).

Para ele, o estrangeiro era o “elemento criado do mau gosto” e o “demolidor 

sistemático de tudo”. Contudo, vislumbrou um momento arquitetônico otimista, que se 

desenvolvia em duas vertentes, semelhante que ocorria nos Estados Unidos da América:

“Paralelamente a esse movimento, esboçou-se e definiu-se outro oriundo da 

expansão dos grandes centros urbanos que criou um tipo completamente novo: o 

“skyscraper”, como a organização de trabalho livre na grande democracia gerou 

o “bungalow” (O JORNAL, 21 nov. 1926, 3).

 Se o “bungalow” ou a casa do trabalhador urbano foi, nesse sentido, uma “criação 

de novos impostos pela organização do meio social, produtos da necessidade imperiosa, 

de utilidade para o ambiente”, já o arranha-céu foi fruto do caráter nacional aos norte-

americanos, que tampouco alcançaram uma forma adequada e definitiva para a arquitetura. 

Compartilhando do mesmo ideário de seus colegas associados ao instituto, em 1926, de que a 

cidade precisava de um plano de remodelação, porém, concebeu uma imagem de metrópole, 

um tanto curiosa:

“... a metrópole moderna é esquematicamente um organismo sem cérebro num 

determinado lugar, órgão auxiliar colocado nos sítios convenientes e o sistema 

arterial e venoso perfeitamente combinado de maneira a permitir franca 

circulação como num organismo humano” (O JORNAL, 1926, 3).

A entrevista do jovem arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana foi a primeira 

a anunciar no seu título a denominação arranha-céu: Necessidades arquitetônicas 

do Rio de Janeiro. A casa residencial e o estilo dos arranha-céus. Observa-se que tal 

profissional obteve destaque na Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da 

Independência, em 1922, com seus colegas de turma da Escola Nacional de Belas Artes, 
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sendo o momento, desde o qual,

“a cidade começou intensivamente a preocupar-se com a estética das suas 

construções, prestigiando o arquiteto e jogando para terceiro plano a 

personalidade do mestre de obras, até então a única autoridade ouvida e 

respeitada, em cânones de arte no Rio de Janeiro” (O Jornal, 1 mai. 1927, 3).

Uma única pergunta foi feita ao entrevistado: Que dizer sobre a questão complexa 

da arte de construir no Brasil? Assim como arguiu Sampaio, Bahiana separou sua resposta 

segundo o programa arquitetônico em relação a sua inserção no urbano, pautando em 

“edificações de caráter residencial, localizadas em zonas menos centrais” e as “habitações 

coletivas, casas de apartamentos e escritórios no núcleo comercial da cidade”. O arquiteto 

admitia o emprego de estilos para as residências, conforme as exigências locais, do ambiente 

e do clima, “mas evoluindo de acordo com o progresso da técnica, modifique-se o pormenor 

decorativo, passando das curvas barrocas às linhas largas do concreto e da arte moderna” (O 

JORNAL, 1 mai. 1927, 3). Para o edifício, a questão era outra, pois correspondia a “grande 

arquitetura urbana” regida por tipos prefixados, internacionais e cosmopolitas:

“A hodierna arquitetura destes arranha-céus, para ser bela deve ser verdadeira, 

pois, para mim, toda a beleza da arte reside em sua verdade, e, da mesma forma 

que não sinto a mulher bela de lábios carminados e o rosto encoberto sob uma 

máscara de crepe, também não admito a arquitetura falsa que encobre sob a 

argamassa a verdade de suas linhas construtivas” (O JORNAL, 1 mai. 1927, 3).

Havia nessa ideia de verdade construtiva a noção comum de que cada época 

possui um estilo de acordo com suas condições tecnológicas e artísticas. Para Bahiana, um 

edifício em altura tratado em “estilo “bungalow” ou templo grego, sobreposto, arrimados a 

martelo, dificilmente engastados uns nos outros, até perfazerem a altura desejada” criava, 

ironicamente, um novo estilo arquitetônico: “o estilo Colcha de Retalhos”. Segundo esse 

pensamento, o arquiteto deveria ser o tutor do cliente nos segredos da arte construtiva e 

definiu com precisão sua conotação do que “Fazer arquitetura é evoluir com o progresso 

fazendo a arte do presente para o futuro” (O JORNAL, 1 mai. 1927, 3).

Para a tese de que o arranha-céu não era compatível com qualquer estilo se abriu 

uma exceção entre os estilos passados para ser aproveitado como elemento decorativo das 

“grandes massas modernas”, que foi “sem dúvida o gótico, pois se ligam ambos pela afinidade 
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das linhas verticais” (O JORNAL, 1º mai. 1927, 3).

No entanto, para construir-se um arranha-céu, Bahiana colocou a necessidade de 

uma remodelação urbana para criar ambientes mais propícios, como “ruas e praças que lhes 

proporcione apreciável perspectivas urbanas” (O JORNAL, 1 mai. 1927, 3).

Outro tema comum a todos os entrevistados era a critica aos edifícios em altura 

construídos no terreno, onde antes ficava o edifício do Convento Nossa Senhora da Ajuda111, 

a Cinelândia:

“E o povo esperou com ansiedade, vendo dia a dia o terreno palmo a palmo 

conquistado pelo aluvião, até que enfim a fim inteiramente limpo dos escombros 

do antigo convento. Vieram engenheiros, com os seus aparelhos e niveladores; 

vieram os empregados e fiscais da prefeitura, e os fotógrafos também vieram, 

colhendo em suas objetivas a vasta área deserta, onde se iria improvisar, por 

assim dizer, uma pequena cidade” (REVISTA DA SEMANA, s.a., s.p.d.).

Uma das extremidades da avenida Rio Branco, a Praça Floriano Peixoto112 foi o 

local de implantação de edifícios públicos de programa cultural como o Teatro Municipal, a 

Biblioteca Nacional e a Escola Nacional de Belas Artes e político como a Câmara de Vereadores. 

Desde a abertura da Avenida Rio Branco, então Central, os cinemas compunham os diversos 

tipos de ocupação dos edifícios construídos pela comissão construtora da avenida. Os edifícios 

eram adaptados a função sem muito conforto e com o risco de incêndios, sendo geralmente 

teatros reformados para funcionarem como music-halls ou salas de conferências ou cinemas. 

No comentário de João do Rio, percebe-se que apesar disso, o cinema era uma febre:

“Na avenida, era impossível entrar em qualquer casa-cinema. Havia uma 

multidão suarenta e febril até o meio da rua disputando lugar e uma onda de 

gente feliz que saía. O movimento era de tal sugestão que quem passava parava, 

111 A construção do convento foi concluída em 1748, segundo projeto do brigadeiro José 
Fernandes Pinto Alpoim, para abrigar as irmãs da ordem de Santa Clara (LIMA, 2000, 176).

112 A Cinelândia teve diferentes funções ao longo da formação da cidade do Rio de Janeiro. No 
início, chamava-se largo da Mãe do Bispo, depois, no fim do período imperial, passou a ter a denominação 
de praça São José (1871) e um ano antes da proclamação da República (1888) passou a ser chamado de 
praça Ferreira Viana, sendo renomada praça Floriano Peixoto, em 1910.
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olhava e instintivamente incorporava-se ao exército invasor, limpando a cara 

lustrosa de suor, dando empurrões, querendo entrar, querendo ver” (Rio, 1912, 

353 apud: Lima, 2000, 250)

Em 1917, a Companhia Brasil Cinematográfica, do empresário Francisco Serrador, 

comprou o terreno, onde antes havia o Convento da Ajuda, da Light & Power que a adquiriu 

em 1911, para a construção de um complexo hoteleiro. O projeto chegou a ser encomendado, 

em 1912, ao arquiteto Heitor de Melo de ambicioso complexo de diversões, o maior da 

América do Sul, a ser implantado na área de 1.700 m2 (LIMA, 2000, 257-258). 

Fig. 19. Planta dos edifícios que foram construídos na 
Praça Floriano Peixoto, na década de 1920.
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Fig. 20. Revista da Semana publicou os planos do empresário Serrador de complexo de lazer no terreno, resultante 
da demolição do Convento d’Ajuda.
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O terreno do convento foi dividido em lotes menores e Serrador convenceu outros 

empresários a investir em salas de cinemas e espaços de escritórios e apartamentos para 

alugar. Depois de 1925, inauguram-se os primeiros edifícios: o Capitólio, seguido pelo Glória, 

o Império e o Odeon. Três anos depois, o Pathé Palace113 foi aberto pela família Ferrez, seguido 

pelo Alhambra, o Rex114 e o novo Palácio115 (LIMA, 2000, 263). As amplas dimensões das 

novas salas surtiram efeitos impactantes em usuários amantes do cinema, como demonstrou 

o relato de uma leitora da revista Paratodos:

“Eu nunca fui grande frequentadora dos cinemas da avenida, porque me sentia 

mal naquelas saletas minúsculas proporções, com pouco ar, contatos forçados (...), 

muito calor e defeituosa projeção dos aparelhos cinematográficos. (...). Os novos 

cinemas do fim da avenida, porém, habituaram-me de tal sorte a esse gênero de 

diversões, que rara é a semana em que não os procure três ou quatro vezes,...” 

(PARATODOS, 26 jan. 1928, 37 apud: LIMA, 2000, 261).

Cada empreendedor escolheu um estilo para seu “palácio do cinema”, criticado 

pelo arquiteto Elisiário Bahiana: “São edifícios de regular dimensão, decorados com 

ornamentos inadequados e pretensos estilos, já em desatualizados e, como acima disso de 

andares arrumados como gavetas de chiffonies” (O JORNAL, 1 mai. 1927, 3). 

O Quarteirão Serrador ou Cinelândia foi também criticado pelo terceiro 

entrevistado no inquérito, o arquiteto Edgard Pinheiro Vianna: “Será melhor dar à cidade 

pequenos edifícios hediondos do que os monstros de grande vulto, que estão entupindo os 

terrenos da Ajuda” (O JORNAL, 26 jun. 1927, 3), que se revoltou diante do caráter permanente 

dessas obras, comparando o a de um pavilhão de exposição:

 “Basta refletir que os anões antigos eram fáceis de desmanchar, tanto pelo material 

do que eram argamassados, cal e tijolo, como pelo seu pouco preço intrínseco. 

113    A inauguração do Pathé Palace. O Paiz. Rio de Janeiro: 11. Abr. 1928, p. 4.

114   Projeto do arquiteto Luiz Fossati (ver: A Casa. Rio de Janeiro: n.119, abr. 1934 apud: 
LIMA, 2000, 282).

115   No local, funcionava o Cassino Nacional, projeto de Adolfo Morales de los Rios (pai), que 
foi demolido em 1927 para a construção do palácio, segundo o projeto arquitetônico do arquiteto Mathias 
Ferreira (LIMA, 2000, 285 e 297).
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Fig. 21. O Correio da Manhã publicou em 30 de fevereiro de 1936, imagens mostrando as amplas transformações do 
Rio de Janeiro.

Fig. 22. A Cinelândia vista de vôo d’Oiseau
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Entretanto, os monstros horrendos de agora são eternos. Eternos pelas quantias 

fabulosas que custam, e eternos pelo concreto, pelo ferro, pelo cimento armado que 

até os movimentos telúricos, no Japão, respeitaram” (O JORNAL, 26 jun. 1927, 3).

Vianna (1895-1936) formou-se na Universidade da Pensilvânia, em 1919, sendo o 

principal defensor e praticante do estilo missões no Brasil. Também recordou a necessidade 

de encarar o problema do arranha-céu com seriedade, pautado pelo seu aprendizado:

“Construir um skyscraper é, a meu ver, um problema que deve ser seriamente 

encarado. Os longos anos de experiência dos americanos nesse gênero 

de construção deram-lhes grandes ensinamentos que nos poderão ser de 

incomparável utilidade com o tino prático que possuem, eles têm abordado o 

problema do lado financeiro, construtivo e estético” (O JORNAL, 26 jun. 1927, 3).

“Tenho acompanhado de perto e com maior interesse a evolução constante desse 

tipo de arquitetura, e, francamente, devo dizer que, para fazer um arranha-céu 

não basta construir quatro paredes, fazer aberturas para janelas, amontoar 

decorações a esmo, tem de obedecer a um partido definido de composição” (O 

JORNAL, 26 jun. 1927, 3).

Os nomes alcunhados a essas “pretensas arquiteturas monumentais” pelo 

arquiteto Raphael Galvão (1894-1964)116 formado na Escola Nacional de Belas Artes em 

1923, foram diversos e variavam desde “monstros de grandes vultos”, “calúnia arquitetônica” 

a, “miscelânea de estilos”, contudo procurou mostrar, através da análise das características 

arquitetônicas, o porquê da “fealdade” desses edifícios:

“É triste ver o que se está fazendo na Ajuda, porque aquilo representa uma obra 

de caráter duradouro, feita para varias gerações. Não acredite que haja exagero 

em minha afirmativa. O cinema Odeon, por exemplo, o maior dos cinemas 

recém-construídos, iniciados da série de absurdos é também o que talvez possua 

maior número de erros. Os movimentos curvos das fachadas, bem exprimem 

116   O arquiteto Raphael Galvão foi autor de diversos projetos com programa esportivo, 
como a sede para o Botafogo Futebol Clube (projeto de 1928, em estilo neocolonial), para o América 
Futebol Clube, para o Flamengo (na Gávea) e na década de 1950 comporia a equipe ganhadora do concurso 
para o Estádio do Maracanã.
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a capacidade de quem os concebeu. Outra nota chocante é o da miscelânea de 

estilos, os quais variam desde o clássico grego até o Renascimento e o gótico. Logo 

à entrada, há colunas dóricas de Pethum, em proporções raquíticas, encimadas 

por consolos Luiz XVI ou coisa parecida” (O JORNAL, 17 jul. 1927, 6).

“O Glória é o segundo, em tamanho, e o maior em desproporção. Tem, entretanto, 

aproveitável, sua planta. A fachada, mais coerente em estilo, que a do Odeon é, 

todavia, como disse acima, mais desproporcionada. Desde o “embasamento” até 

a inexpressiva “mansarda”, só se sente uma preocupação, acabar um pavimento 

para começar o outro, jogando ornatos, sem critérios nem orientação. Convém 

notar que nesse edifício, a nota mais chocante é constituída pelo absurdo de 

um maciço colocada no eixo do edifício, e que vai de encontro às regras mais 

elementares de arquitetura” (O JORNAL, 17 jul. 1927, 6).

Essas suas palavras demonstravam a preocupação dos arquitetos brasileiros 

sobre a questão de sua profissão, diante da vinda de profissionais estrangeiros que, por 

um lado, tomavam a iniciativa de construir obras cuja escala transformou a morfologia das 

edificações, sobretudo ao longo da avenida Rio Branco e, por outro lado, não possuíam uma 

formação estética necessária para entender-se e valorizar a arquitetura colonial brasileira. 

Outros arquitetos brasileiros foram entrevistos pelo inquérito arquitetônico, como Adolfo 

Morales de los Rios e Nestor de Figueredo além do mecenas e médico José Marianno Carneiro 

da Cunha Filho, defensor e apologista da corrente tradicionalista do neocolonial. Com esses 

depoimentos e mais os de pintores, escultores e outros artistas brasileiros, o professor José 

Angyone Costa, publicou em 1927 o volume A Inquietação das Abelhas117 (SOUZA, 2004, 8).

A solução formal, bem como, a inserção destes arranha-céus na cidade foi feita 

sem um plano de remodelação da área de implantação e, apesar da reforma do regulamento 

de construções, em 1925, sua ação não chegou a surtir efeitos na composição dos espaços 

públicos urbanos. Até hoje, de fato, percebe-se ao caminhar pelas ruas da Cinelândia a 

carência por insolação, provocado pela proximidade entre as construções e pela largura 

estreita (6 metros) das ruas Alcindo Guanabara, Álvaro Alvim, do Passeio e Senador Dantas. 

Tais incoerências denotam explícita separação entre a atuação dos engenheiros e dos 

117   Tamanha foi a repercussão do livro que chegou a ser publicada uma notícia sobre ele, 
na revista da Sociedade Central de Arquitetos, pelo arquiteto Horácio Acosta y Lara. El arte en el Brasil. 
Arquitectura. Montevideo: n. 129, ago. 1928, p. 172.
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arquitetos, assim como, entre a arquitetura e o urbanismo. No entanto, cabe lembrar que 

muitos dos projetos dos arranha-céus da Cinelândia foram aprovados anteriormente ao novo 

regulamento de construções, permitindo se especular que o novo código de obras decorreu 

da reflexão do impacto delas no espaço urbano, da atuação de profissionais sem titulação 

reconhecida e pela imposição de uma estética questionável. 

Empresas construtoras estrangeiras, como a Companhia Construtora de Cimento 

Armado (renomeado em 1924, como Companhia Construtora Nacional) e a Christiani & 

Nielsen, foram responsáveis pelo projeto estrutural e o cálculo das ossaturas de concreto 

armado de diversas edificações em altura na cidade do Rio de Janeiro. O Capitólio118, segundo 

levantou Lima, teve o projeto estrutural elaborado pelo engenheiro Emilio Baumgart (1889-

1943), considerado arrojado para a época119. Esse projeto sofreu algumas modificações ao 

longo da construção como o acréscimo de um pavimento, que fez com que o Capitólio, depois 

de concluído em 13 de março de 1925, com seus oito andares, fosse o edifício mais alto do Rio 

de Janeiro, ultrapassando o Hotel Copacabana Palace. Já a arquitetura do cinema Odeon teve 

118     Processo 38.267/23, pedido em 22 de outubro de 1923. Modificações foram aprovadas 
ao longo de 1924 (Lima, 2000, 264).

119    No periódico Brasil Constrói, de 1953, informa que o edifício Capitólio foi construído 
pela Gusmão & Dourado.

Fig. 23. A Companhia Construtora Nacional afirmada no periódico 
Urbanismo e Viação como a responsável dos prédios da Cinelândia.
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como referência as salas de cinemas norte-americanas correntes. Seu pedido de aprovação 

começou a tramitar na prefeitura, a partir de 4 de setembro de 1924, requerido pelo seu 

proprietário, o empresário Francisco Serrador. A construtora contratada foi a Companhia 

Construtora de Cimento Armado e o projeto foi idealizado pelo arquiteto alemão Ricardo 

Wriedt, o mesmo autor da arquitetura do Pathé Palace, construído em 1927.

O Alhambra, implantado sobre a rua do Passeio, num terreno delimitado pelas 

ruas Senador Dantas e Álvaro Alvim foi idealizado por Francisco Serrador nas primeiras 

décadas de 1930 para ser sua principal obra, não sendo apenas um cinema, mas um 

complexo de diversão com confeitaria e casa de chá, choperia e cinema, bar americano, 

salão para orquestra etc. que foram construídos segundo o projeto do arquiteto paulista 

Arnaldo Gladosch (LIMA, 2000, 287-288). Esse projeto recebeu ataques que partiram de José 

Marianno Filho120, que o chamou de “mestres de obra aventureiros que assinam arquiteto” no 

artigo, novamente, em defesa da profissão dos arquitetos brasileiros. Dirigindo-se ao prefeito 

interino Adolfo Bergamini:

“Não poderá ter passado despercebida ao Sr. Prefeito a necessidade de 

regulamentação do ofício de arquiteto, a exemplo dos países cultos. Imaginem 

os leitores que na área do morro do Castelo, ou nas zonas do morro do Castelo, 

construam-se edificações monumentais concebidas pelo ventre cerebral de 

mestres de obra licenciados pela prefeitura. É o que se pode chamar um pão por 

um olho. Aliás, um povo bárbaro, que ainda não sabe distinguir o arquiteto do 

engenheiro, e o engenheiro do construtor, não deveria cogitar de amplos projetos 

de urbanização. (...). Com simples memorando à diretoria de Obras (por sugestão 

do urbanista Agache) o prefeito Prado mandou incluir no “cahier de charges” 

da área do morro do Castelo, que só seriam licenciados os projetos que fossem 

regularmente assinados por arquitetos de verdade. Eu creio que deve estar 

nesse caso o sr. Gladosch, que apesar de auxiliar do urbanista, projetou e está 

construindo um edifício naquela zona. Tão frágil e insubsistente é o imaginário 

direito dos pseudoarquitetos, que eles, espoliados nos seus sacrossantos direitos, 

meteram a viola no saco” (CUNHA FILHO, 11 mar. 1931, s.p.d.).

120     CUNHA FILHO, José Marianno. O saneamento da profissão de arquiteto. O Jornal. Rio 
de Janeiro: 11 mar. 1931, s.p.d.
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O concurso para o edifício A Noite e a forma do arranha-céu de 
concreto armado

“A anomalia do quarteirão do Serrador foi de certo modo 

compensada, a seguir pelo empreendimento levado avante no outro extremo da 

mesma avenida e igualmente oposto quanto ao critério e à validez da concepção” 

(COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 91).

O outro extremo da avenida Rio Branco era a praça Mauá121, considerada 

durante muito tempo a porta de entrada para o Rio de Janeiro e do Brasil, por ali passavam 

pessoas e mercadorias num fluxo constante de trocas culturais com o mundo. Ainda hoje, 

permanece sendo, apesar das feições de abandono, o ponto inicial do porto do Rio de Janeiro, 

que foi modernizado no início do século 20. Em 1910, a Prainha foi aterrada com materiais 

do desmonte do morro do Senado (Lapa), dando lugar a uma das primeiras esplanadas 

conquistadas ao mar pela engenhosidade do homem, contrastando com a falta de urbanização 

da nova praça sem pavimento e iluminação, por ali ainda passavam carros puxados a cavalos 

e atracavam os transatlânticos (CESAR & CASTRO, 1989, 40). Dez anos depois, a praça já foi 

urbanizada, seu formato quadrado era delimitado pela casa Mauá, a Inspetoria de Portos e 

Canais e o Liceu Literário Português.

No terreno deste último foi construído o edifício A Noite, cuja arquitetura foi 

escolhida num concurso público realizado no fim de 1926, vencido pelo arquiteto Joseph 

André Gire (1876-1933), formado pela Escola de Belas Artes de Paris, em 1900, mudando-se 

para a capital brasileira, em meados da década de 1910, após breve passagem por Buenos 

Aires. Esse projeto ainda era marcado pela mesma solução formal e opção estilística de sua 

fachada do Copacabana Palace:

 “Mas ainda aqui, a despeito da alta classe do arquiteto Gire – a cuja traça se deve 

igualmente a bela planta do Hotel e Cassino de Copacabana, articulada pelos 

eixos de composição, segundo o princípio acadêmico –, e não obstante também 

as proporções elegantes da massa arquitetônica, o acabamento comprometeu 

121   Antigo largo da Prainha, após o término das obras de abertura da avenida Central 
(depois, renomeada Rio Branco), ganhou o nome de praça Mauá em homenagem ao industrial brasileiro, 
cuja estátua repousa no centro da avenida delimitando o seu ponto inicial.
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Fig. 24. 1920, a Praça Mauá urbanizada. 
Por esta vista aérea se apreende a 
dimensão do conjunto edificado da 
cidade do Rio de Janeiro e da praça 
delimitada pelos edifícios da Casa Mauá 
(projeto neogótico de Gastão Bahiana), 
do Arsenal, da Inspetoria dos Portos e 
Canais, e do Liceu Literário Português, 
que seria demolido para a construção 
do Edifício do A Noite.

Fig. 25. Projeto de Joseph Gire 
vencedor do concurso para o edifício 
sede do A Noite;

Fig. 26. Copacabana Palace Hotel. 
Projeto de Joseph Gire começado em 
1917, com as obras concluídas em 
1917.
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sem remédio a monumentalidade da estrutura. Faltou-lhe, além do mais, a devida 

“encadernação”, ficou no estado de brochura exposta à intempérie” (COSTA, 1951 

apud: XAVIER, 2003, 91).

O projeto selecionado havia de satisfazer as ambições do jornalista Geraldo 

Rocha, presidente da Sociedade Anônima de Jornalismo A Noite, de construir não apenas 

nova casa para a empresa, mas um edifício-marco na paisagem carioca. Com certeza, o fato 

de Gire ser o autor do Hotel Copacabana Palace influiu na decisão, assim encaminhou, nas 

entrelinhas, o arquiteto Paulo Ferreira Santos:

“Gire foi o autor em 1917, do projeto do Copacabana Palace Hotel, que com sua 

planta funcionalmente admirável, impecável, ajuste na distribuição dos serviços 

de abastecimento e manutenção e imponente massa arquitetônica, figura até hoje 

entre o que de melhor se fez no gênero entre nós; projetou mais tarde o edifício de 

A Noite, que com s seus 22 pavimentos foi igualmente outro marco na história da 

construção na metrópole que surgia” (SANTOS, 1966, 149).

Para tanto, tudo foi pensado com tal fim: visto do mar, o melhor ângulo, a 

edificação era quase que enquadrada por aquelas localizadas no início da avenida Rio Branco, 

que não ultrapassavam seis pavimentos, e pelos prédios da Inspetoria e da casa Mauá. 

Qualquer estrangeiro que aportasse no Brasil se surpreenderia com sua primeira impressão 

da arquitetura nacional. E da terra, seria um mirante para a cidade que se modernizava e 

ganhava traços de uma metrópole moderna.

Também foi o símbolo do progresso tecnológico da cultura técnica do concreto 

armado no Brasil: “os cariocas acompanharam cada nova laje do gigante de concreto, que 

pretendia ser o primeiro da América do Sul” (CESAR & CASTRO, 1989, 60). O próprio A Noite 

foi o principal veículo de divulgação das etapas de construção de um símbolo: em 18 de julho 

de 1927, se celebrou “Uma grande vitória da imprensa brasileira”, artigo que apresentou ao 

público leigo as cinco propostas finalistas: do arquiteto francês, do arquiteto Edgard Vianna, 

do engenheiro-construtor Eduardo V. Pederneiras, dos arquitetos Memória & Cuchet e da 

própria firma construtora Gusmão, Dourado & Baldassini. No mesmo ano, em 22 de outubro, 
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noticiou-se122 o início das obras de demolição do Liceu Literário Português, que foi realizada 

pela construtora Christiani & Nielsen. No ano seguinte, em 18 de janeiro123, foi assinado o 

contrato com a firma construtora vencedora da concorrência, que se comprometeu em 

concluir as obras em 18 meses. Sete meses depois, realizavam-se uma recapitulação da 

jornada trilhada nos 18 anos da empresa, no artigo “Medindo os esforços pelas vitórias”. Em 

sete de janeiro de 1929124, publicam-se informações gerais da obra, que foi inaugurada em 7 

de setembro de 1929125.

Antes de comentar-se com mais detalhes os cinco projetos, é necessário fazer 

uma ressalva sobre a questão do Regulamento para as construções: o decreto nº. 2.087, de 

19 de janeiro de 1925 e sua influência na forma dos edifícios em altura construídos após 

122     Começará a ser construído, em breve, o prédio do A Noite. A Noite. Rio de Janeiro, 22 
out. 1927, p. 2.

123       As novas instalações do A Noite. Foi ontem assinado o contrato para a construção 

do maior edifício da América do Sul. A Noite. Rio de Janeiro, 18 jan. 1928, p. 1.

124     Local escolhido. Edifício Símbolo. Projetos. Alicerces. A Noite. Rio de Janeiro, 7 jan. 
1929, p. 8.

125      Inauguração do Edifício A Noite. A Noite. Rio de Janeiro, 7 set. 1929, p. 8.

Fig. 27. 1928, o Edifício A Noite em construção. Na Praça Mauá, no dia da tomada da 
foto, houve uma solenidade, percebem-se a aglomeração de pessoas e militares, vários 
automóveis e motocicletas.
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1926, no Rio de Janeiro. Apesar das tentativas de regular-se o mercado da construção e da 

arquitetura, como também, as medidas de fixação de um padrão de altura máxima em relação 

com a largura da rua, como se viu, serem tomadas muito tarde, o regulamento também 

estabeleceu regras relativas a fachada seja para a “comodidade pública”, seja por motivos 

de higiene, como “chanfros nas esquinas, saliências” e outros (ARCHITECTURA NO BRASIL, 

1926a, 83).

Essas normas foram denunciadas pelo periódico do Instituto Central de Arquitetos 

como limitadoras da “liberdade do arquiteto na movimentação das fachadas, elemento dos 

mais eficientes na beleza dos edifícios”. Um dos casos seria o artigo 36, que obriga o desenho 

da fachada de um edifício em esquina concorde como traçado invariável do seu vizinho e 

estando localizada na esquina, a superfície tem de ser cilíndrica, “tão na moda hoje em dia, 

dificilmente permite soluções estéticas, quando seguida muito á risca”. Outro caso interessante 

era o que eles denominavam por “saliências” ou varandas, que eram proibidas em ruas com 

menos de 17 metros de largura, porém, pelo artigo 91 no primeiro andar poderia haver uma 

de no máximo 0,4 m e em casos de ruas com largura maior do que 17m, as sacadas poderiam 

atingir 2,1 m de balanço sobre a rua. No fim, o autor lembrou que “qualquer restrição à 

liberdade do arquiteto pode tornar-se prejudicial à estética” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 

1926a, 83).

De algum modo, essas regras surtiram modificações nos projetos para o edifício 

A Noite, já que nenhum deles apresenta movimentação excessiva de fachada. Entre os cinco 

selecionados, o projeto vencedor do arquiteto Gire, revelou claramente sua afiliação à escola 

acadêmica francesa de cunho racionalista aplicado a uma proposta de um edifício torre 

monolítico, cuja fachada foi trabalhada de modo tripartido: embasamento, demarcando a 

entrada e os primeiros pavimentos, seguido pelo corpo, com um tratamento simplificado e o 

coroamento delimitado por uma saliência aludindo a uma coluna coríntia.

Os projetos dos engenheiros e construtores Eduardo Pederneiras e Gusmão, 

Dourado & Baldassini aludiam aos arranha-céus construídos em Chicago, desde as duas 

últimas décadas do século 19, com distinções claras: o prédio de Pederneiras também era 

tripartido, mas sua principal característica foram duas torres que demarcavam o limite 

longitudinal da fachada. O estilo era acadêmico, porém bem distinto do empregado por Gire, 

pois tendia ao ecletismo. O elemento decorativo das folies, que parecem faróis, foram usados 

repetidas vezes, embora simétrico, falta proporção e harmonia na composição da fachada.
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Fig. 29. Proposta de Eduardo V. 
Pederneiras

Fig. 28. Proposta de Edgard Vianna 
para o edifício A Noite

O projeto da construtora, provavelmente de responsabilidade do arquiteto 

argentino Alejandro Baldassini (1893-1943), surpreende pela sua proposição do jogo entre 

vazios e cheios, obtido com base na expressão aparente da estrutura de concreto armado, 

sendo exposta na fachada. Desse modo, podemos ler a concepção estrutural começando 

pelo térreo, onde pórticos em forma de cogumelos conformam uma marquise sobre a via 

de pedestre e ao mesmo tempo funcionam como transição para as colunatas em arco dos 

pavimentos superiores, cuja estrutura apenas delimita o vão das janelas, acima há um corte, 

e a estrutura vira um pergolado, marcando a reentrância da fachada e também o surgimento 

– um tanto jocoso – de uma torre centralizada no eixo do edifício. Tal efeito somente seria 

possível ser proposto por alguém que entendesse toda a complexidade embutida no concreto 

armado e desde sua intuição desenhar algo assim tão belo. O que nos faz perguntar: por que 

essa proposta ousada para 1926 não foi usada na construção de outros arranha-céus como o 

edifício Guinle?

Do mesmo modo, os projetos de Memória & Cuchet e Edgard Vianna filiavam-

se a uma vertente de arranha-céus de Nova York, onde o recurso formal mais usado era o 

escalonamento das fachadas. O arquiteto Archimedes Memória (1893-1960), formado na 

Escola Nacional de Belas Artes em 1917, onde também era professor, e o arquiteto franco-

Fig. 30. Proposta do escritório de 
arquitetura Memória & Cuchet
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suíço Francisque Cuchet foram os herdeiros do escritório de arquitetura de Heitor de Melo 

e propuseram um edifício neogótico cujo desenho lembra as propostas dos arquitetos 

expressionistas alemães do início da década de 1920. De outro lado, Edgard Vianna, formado 

em uma universidade norte-americana, propôs um edifício claramente geometrizado 

denotando sua filiação ao que ficou conhecido mais tarde por Art Déco. Em 1931, numa outra 

entrevista a O Jornal, Edgard Vianna demonstrou as questões que o levaram a escolher esta 

forma, distinta de sua prática corrente:

“Às vezes apresentam-se exigências e o arquiteto que tem conhecimento do seu 

“metier” tem de lançar mão de seus conhecimentos para dar execução cabal a 

tarefa que lhe foi confiada embora saiba não estar perfeitamente amadurecido o 

elemento que terá de empregar e quando fiz há anos um projeto para o edifício 

de “A Noite” que iria ser construído, pela exigência da série de andares, projetei-o 

em caráter simplista moderno, mas procurando adicionar animações artísticas 

aos elementos severos de funcionamento. A meu ver, é esse o verdadeiro espírito 

moderno; uma composição impressionante de simplicidade com romantismo na 

sua expressão monótona” (O Jornal, 3 set. 1931, s.p.d.).

Ao formar-se na Universidade da Pensilvânia com a tese de uma “casa de 

apartamentos”, uma edificação em altura em que a entrada era desenhada por um pórtico 

de referências coloniais, segundo Atique, tal temática não poderia ser “mais americana, 

e ao mesmo tempo, explicativo de sua formação na Penn: um arranha-céu com ornamentos 

hispânicos” (ATIQUE, 2010, 192). Essa visão deveras pragmática, de fato, refletiu sua 

formação americanizada como uma atitude moderada em relação aos arquitetos tradicionais 

ou ecléticos:

“O fato de ser possível ao arquiteto moderno fazer um monumento de aço e 

cimento não nos obriga a repudiar ou a condenar os arquitetos de era passadas, 

para os quais a ideia de composição se via entravada pelos simples recursos 

materiais de que então dispunham” (O Jornal, 3 set. 1931, s.p.d.).

Recursos materiais que nos anos de passagem das décadas de 1920 para a de 

1930 se encontravam em outro estádio de desenvolvimento, apesar de não possuirmos 

regulamentação para o concreto armado, seu conhecimento difundiu-se rapidamente 

entre os profissionais da construção, sobretudo pela atuação acentuada das construtoras 



177

estrangeiras, local de aprendizado para os principais engenheiros brasileiros, calculistas 

das primeiras estruturas de concreto armado (VASCONCELOS, 1985, 39). Nesse sentido, o 

edifício construído de A Noite foi um divisor de água na prática arquitetônica corrente:

“Construído pela firma Gusmão & Dourado, já então integrada por Baldassini, 

a cujo espírito rude de aventura e simpática vivacidade coube o patrocínio do 

pseudomodernismo, que se foi juntar à ciranda dos demais “estilos” cariocas – e 

de que a criminosa demolição do teatro João Caetano assinalaria o clímax –-, o 

edifício de A Noite pode ser considerado o marco que delimita a fase experimental 

das estruturas adaptadas a uma “arquitetura” avulsa, da fase arquitetônica de 

elaboração consciente de projetos já integrados à estrutura ...” (COSTA, 1951 

apud: XAVIER, 2003, 91).

O projeto estrutural e o cálculo foram realizados pelo engenheiro Emílio 

Baumgart, que concebeu uma estrutura monolítica com amplas lajes delgadas (5 x 6,7 e 5 

x 9,5) com 7 cm de espessura, condição não permitida pelas normas vigentes nos dias de 

hoje. O cimento Portland empregado foi da marca inglesa “ferrocrete”, sendo os testes dos 

corpos de prova realizados no Gabinete de Ensaio da Estrada de Ferro Central do Brasil, na 

Escola Politécnica de São Paulo e na seção experimental do Ministério da Agricultura. Os cálculos 

estruturais, segundo noticiado por A Noite, foram submetidos ao engenheiro Henrique de 

Novais (A Noite, 7 jan. 1929, 8).

A estratégia empregada por Baumgart, segundo Vasconcelos, foi o emprego de 

mísulas escalonadas nas vigas de apoio como meio de reduzir a espessura das lajes. Outra 

questão considerada foi a resistência da estrutura de concreto armado às forças do vento, 

que reforçou estruturalmente os 14 primeiros pavimentos. As caixas de escada e os poços de 

elevadores também funcionam como reforços estruturais para resistir ao vento e qualquer 

outro tipo de força natural (VASCONCELOS, 1985, 191-192). Na capa da revista Viação, na 

edição bimestral de setembro e outubro de 1928, observa-se a estrutura do edifício A Noite 

sendo levantada, e este grande pórtico – elevadores e escada – servindo de escala para a obra. 

Em janeiro de 1928, na notícia Os arranha-céus e as concepções da dinâmica 

moderna publicada no A Noite, seu autor colocou três questões:



178

“

Fig. 31. Propaganda do cimento Ferrocrete, anunciado na revista Forma.

Fig. 32. Capa de Urbanismo e Viação da edição de set.-out. 1928, com o edifício A Noite em construção.
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Os arranha-céus representarão expressões de força, de dinâmica, de energia que 

caracterizam a vida moderna, ou antes, um estado de alma, uma manifestação 

física, uma doença moral? Esta ânsia de construir prédios enormes, monstros de 

cimento armado e ferro representará uma necessidade social ou um fenômeno 

nascido do sentimento humano, na angústia que o absorve, e no desejo – quem o 

poderá negar? – de reeditar o sonho da antiga Babel? (...). Não se podem, por esse 

lado, encarar como produtos da imaginação enamorada da beleza, mas moldes de 

cimento, que parecem querer varar a abóboda celeste e que o gênio conturbado 

dos americanos inventou” (A NOITE, 9 jan. 1928, 4).

Ao antever transformações na sensibilidade estética, afirmou: “A tendência 

moderna é para a construção de edifícios de linhas simples, mas que não excluem de modo 

algum a excentricidade, tanto a gosto dos americanos” (A NOITE, 9 jan. 1928, 4). Por essa razão 

que o projeto vencedor do arquiteto Joseph Gire foi modificado, seja por uma necessidade de 

adaptar-se às novas tendências estéticas vigentes nos últimos anos da década de 1920, seja 

como ressonância da concepção estrutural. Nesse entretempo, se juntou a empreitada o jovem 

arquiteto Elisiário Bahiana, tendo como resultado do trabalho em dupla um projeto com 

linhas mais simples e geometrizadas, sem se remeterem a algum estilo e de ornamentos que 

resultam do uso do sistema construtivo empregado, como pequenas pérgulas, delimitando o 

caráter tripartido do prédio. 

Fig. 33. Projeto final para o Edifício do jornal A Noite, de autoria dos arquitetos Joseph Gire e Elisiário Bahiana.
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Ilustravam a entrevista de Bahiana dois projetos: um “arranha-céu de feição 

monumental” e o outro, um “hotel-cinema a ser construído na praça Tiradentes”. Supõe-se 

que o primeiro tenha sido a proposta apresentada por Bahiana no concurso para o edifício 

do A Noite, que se sabe não teve sucesso (O JORNAL, 1 mai. 1927, 3). Comparando-se essa 

ilustração com a proposta arquitetônica final percebe-se semelhanças no acabamento da base 

e no recurso de movimentação da fachada, por planos verticais de pouca saliência. Nota-se, 

portanto, que o projeto de um edifício em altura não era um problema de fácil resolução, não 

existindo parâmetros anteriores, seja para a parte artística, seja a técnica. Nas palavras do 

autor da matéria O Plano Agache e os arranha-céus publicada em A Noite em 19 de setembro 

de 1928:

“O arranha-céu tem sua beleza característica se ainda não adquiriu seu tipo 

próprio, se ainda nessa obra suprema de engenharia urbana, a arquitetura 

ainda se apropria dos estilos góticos, hindu, egípcio ou mesmo greco-latino 

não está longe o momento, em que o arranha-céu tenha sua própria expressão 

arquitetural. É a evolução de todas as formas” (A Noite, 19 set. 1928, 1).

O edifício do A Noite simbolizou essa evolução “de caráter próprio” e moderna, 

que culminou no arranha-céu de concreto armado, fruto do encontro do arquiteto francês 

Joseph Gire, de prática já consolidada, com o jovem arquiteto brasileiro, de pouca prática, 

mas com muitas ideias. Para tanto, concordamos com Segawa quando afirmou que esse 

encontro no projeto do edifício A Noite “dava vazão ao preceito perretiano de uma arquitetura 

integrada à estrutura” (SEGAWA, 1999, 64).

Os arranha-céus e o concreto armado no Rio de Janeiro

A maneira mais sucinta de entender-se essa ligação entre a concepção 

arquitetônica, as práticas correntes no fim da década de 1920, e a paulatina, tomada de 

centralidade, do concreto armado será por meio da enquête “Os arranha-céus e a estética 

urbana”. Promovida pelo jornal diário carioca O Paiz, foi realizado por um repórter que 

assinou pelas siglas M. R.126 e que se inseriu num momento de destaque da arquitetura como 

126    As siglas M. R. podem indicar ser diversos arquitetos como Marcelo Roberto que se 
formaria na ENBA em 1930.
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um tema público, quando os profissionais do espaço, sobretudo, os arquitetos ganharam 

notoriedade nos jornais diários editados no Rio de Janeiro, então, capital do Brasil, bem 

como em São Paulo.

No total, foram demandadas aos 15 arquitetos e escritórios de arquitetura 

inquiridos respostas a seis perguntas:

1) “Como justifica a existência dos arranha-céus?”

2) “Acredita que os arranha-céus vieram a se fixar nas grandes capitais?”

3) “Julga os arranha-céus suscetíveis de receber novas manifestações de 

arquitetura?”

4) “Qual o processo de construção que convém aos arranha-céus?”

5) “Em que estilo deve ser tratado os arranha-céus?”

6) “Acha os arranha-céus compatíveis com nosso ambiente?” (M. R., 17 jun. 1928, 1).

Em cada uma das questões estavam implícitas conotações diversas para a 

palavra arranha-céu, para além do vínculo direto e imediato que mantém com o objeto 

real. Interpretações que se mostraram ricas na construção de um campo de repertório, 

confirmando a existência de uma rede de circulação de ideias – periódicos, conferências, 

publicações – e de trocas de experiências que no fim poderiam ter resultado na criação de 

um gênero, ou de um estilo próprio para o arranha-céu carioca, ou a completa sua negação.

De fato, a enquete foi motivada pelo impacto causado pelo estado das obras do 

edifício A Noite, como um choque: “O arranha-céu deixou de ser um sonho no Rio de Janeiro” 

(M. R., 24 jun. 1928, 1). A construção do A Noite, de fato, já estava no seu décimo quarto 

pavimento e, pela altura da estrutura das caixa de elevadores e de escada – que serviam 

de escora – não parecia parar tão cedo de subir. O que também lhe causou estranhamento 

e preocupação: “Pela sua forma geométrica e altura, os arranha-céus perturbam ou não 

a ventilação, a aeração e a iluminação das casas e das ruas dessa cidade?” A resposta, 

inicialmente, era sim. Se por um lado a iniciativa pública interveio na cidade, remodelando 

suas vias de circulação, arrasando morros, aprimorando as condições de saneamento da 

cidade, por outro lado, a iniciativa privada foi impondo “o plágio de arranha-céus exóticos 

entre nós, além de destruir por completo a estética urbana, vai diretamente concorrer com os 

morros na insalubridade desta urbe...” (M. R., 17 jun. 1928, 1).
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Podem-se destacar duas comparações nesta passagem: 1) a curiosa associação 

dos arranha-céus aos morros naturais do Rio de Janeiro esteve presente em quase todas 

as respostas, sobretudo dos arquitetos brasileiros, revelando-se como uma preocupação 

coerente, permeada por um sentimento de ufanismo da paisagem natural; 2) o paralelo 

recorrente da imagem dos arranha-céus norte-americanos e da do progresso econômico 

de metrópoles como Nova York e Chicago, exteriorizadas na forma monumental de seus 

edifícios.

Segundo M. R., o arranha-céu não foi apenas uma “febre do momento”, muito 

menos, “uma consequência da americanização”, mas algo diferente, consequência da técnica 

construtiva empregada:

 “Sob a denominação vaga de “construção de cimento armado”, hoje, consagrada 

pelo uso, estão integrados todas as obras de argamassa de cimento e ossatura 

metálica. Tais obras, bem diversas, aliás, resultam da associação feliz do cimento, 

do ferro e do aço. Sem convir à explanação, nessas linhas, do estudo da harmonia 

perfeita de materiais de natureza tão diversa e de capacidade tão cara, sempre 

diremos que no momento atual, grandes números de sistemas existem na prática, 

desde o sistema Monier ao de armadura simétrica” (M. R., 17 jun. 1928, 1).

 “Quer na Europa, quer nos Estados Unidos, a construção de cimento armado é 

entregue a competentes, a especialistas construtores, à capacidade profissional 

reconhecida, o que não se dá por aqui, nesse paraíso perdido, onde mestres de obras 

anunciam escandalosamente engenheiros-arquitetos” (M. R., 17 jun. 1928, 1).

Não foi coincidência a escolha dos primeiros entrevistados, em 24 de junho: os 

arquitetos brasileiros José Cortez e Angelo Bruhns (1896-1975), ambos formados na Escola 

Nacional de Belas Artes, em 1917 e o arquiteto Joseph Gire. No ano anterior, o escritório de 

arquitetura formado pela sociedade entre Cortez e Bruhns foram os vencedores do concurso 

promovido pela prefeitura de embelezamento da área denominada Ponta do Calabouço e 

como visto, Joseph Gire, autor do projeto do edifício A Noite.

Segundo M. R., as respostas da dupla revelaram um “estilo acurado do assunto a 

par de uma inteligência desejosa de trabalhar as grandes questões da arquitetura”. Para eles, a 

razão do “skyscraper é que ele constitui a satisfação de uma necessidade vital e imperiosa das 

grandes cidades norte-americanas”, sendo “o resultado em suma do próprio meio social que 
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o exigiu”, portanto a “solução aceitável numa cidade de população densa e de área limitada, e 

cujos terrenos tenham atingido a preços absurdos” (M. R., 24 jun. 1928, 4):

“As construções tipo arranha-céu são, portanto, somente explicáveis em centros 

urbanos ou comerciais de muita importância e relativamente restritos, como 

Nova York, Chicago etc. e entre nós em São Paulo, onde, apesar de esforços de 

várias administrações, criando avenidas novas, como a São João e viadutos como 

o de Santa Efigênia, não conseguiram alargar o centro comercial, que construiu 

em área restritíssima, limitada ao extremo do contraforte separador das águas 

do Anhangabaú e Tamanduateí, conhecido vulgarmente pela denominação de 

“Triângulo” (M. R., 24 jun. 1928, 4).

A linha de raciocínio de Cortez e Bruhns persistiu nesse caminho delineado pelo 

caso exemplar das duas cidades norte-americanas, pela leitura critica de autores distintos 

(citando o plano da Ville Contemporaine – 1922 – de Le Corbusier127, as ideias do engenheiro 

Vicente Linício Cardoso128 e do arquiteto Alfred Bossom129) e pela relação com a realidade 

do Rio de Janeiro. Para esta última, não concordavam com a construção de arranha-céus 

com muitos pavimentos, supondo no máximo sete andares, para que a arquitetura seja de 

manifestação “monumental, tratada com largueza e simplicidade, mas com um espírito próprio 

e inconfundível...” (M.R., 24 jun. 1928, 4).

127   “Para evitar e corrigir este erro foi que Corbusier idealizou para Paris a construção 
de formidáveis torres arranha-céus de 60 andares, instalados, porém no meio de belíssimos parques, de 
forma a permitir que seus habitantes pudessem gozar fartamente a luz e o ar. Essas torres formidáveis 
também têm sido criticadas pelas desvantagens que oferecem nos momentos de incêndio” (M.R., 24 jun. 
1928, 4).

128    Cardoso publicou no Jornal do Comércio, o artigo “Arquitetura norte-americana. 
Tipos arquitetônicos americanos”, em 31 de julho de 1927. Segundo Paulo Pardal, Vicente Cardoso foi 
professor de matemática superior (cálculo diferencial, álgebra e geométrica) e de mecânica racional, 
ingressando em 1880 na Escola Politécnica do Rio de Janeiro (PARDAL, 1984, 127).

129     “A edificação americana está tão bem organizada – disse ele – que dois quintos do 
capital invertido em obras são para materiais e 3/5 para o trabalho. Aqui (na Grã-Bretanha) ocorre 
o contrário precisamente. Nossos construtores separam apenas 2/5 do seu capital para o trabalho. A 
consequência disso, é que se observa a baixa de salários nos métodos lentos de construção” (M.R., 24 jun. 
1928, 4).
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A vulgarização dos processos do concreto armado decorrente da organização da 

construção e da facilidade de elevação dos materiais em pequenas quantidades, bem como da 

necessidade de mão de obra menos especializada, mostrou-se vantajosa economicamente em 

relação à estrutura metálica. Eles pressupunham, no entanto, que essas condições pudessem 

ser revistas conforme a altura do edifício.

De certo modo, seus comentários revelaram a revisão da prática arquitetônica 

corrente, orientados pelo pensamento de August Choisy: “As leis de construção são as 

primeiras leis da arquitetura, e cujos aqueles que, por espírito combativo, delas têm tentado 

afastar-se fracassaram”. Para tanto, era rotina do arquiteto a pesquisa constante por “formas 

arquitetônicas associadas com o sistema construtivo da época” e, se isso não for possível, a 

solução sugerida foi a de completar a estrutura com a aplicação de “um estilo que revele a 

verdade construtiva”, indicando o estilo gótico, “devido a predominância de linhas verticais”, 

que “pode(m) fornecer ao arquiteto os recursos que ele precisa para completar o esqueleto, 

de ferro ou de concreto, tão preponderante na construção do tipo arranha-céu”. Essa prática 

foi exposta como um modo de evitar que o arranha-céu “fosse uma ampliação de um edifício 

menor em que foi alterada a dimensão da altura” (M. R., 24 jun. 1928, 4).

Não consideravam o arranha-céu de “caráter industrial e comercial” compatível 

com a paisagem “montanhosa e pitoresca” do Rio de Janeiro, onde, tradicionalmente, os lotes 

eram estreitos, sendo necessárias áreas do tamanho de uma quadra para implantar um 

edifício em altura nas dimensões requeridas pelas normas de salubridade, higiene e estética 

urbana:

“É por isso que, com grande pesar, não podemos deixar de comentar o estado 

atual da praça Floriano Peixoto que deveria ser a julgar pelo nosso progresso a 

mais bela do Rio, e que, entretanto, foi vitima da maior calamidade que se pode 

imaginar num conjunto de arranha-céus pela colaboração infeliz do proprietário, 

da prefeitura e do arquiteto. De fato, existe ali amontoado heterogêneo de 

edifícios resultantes de bárbaro retalhamento do mais precioso terreno que 

existia no coração da cidade” (M.R., 24 jun. 1928, 4).
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Diferentemente dos inquiridos antes, Gire130 foi lacônico ao responder com 

praticamente cinco parágrafos, o suficiente para refletir o pensamento apurado de um 

profissional hábil, calcado numa prática projetual corrente de confronto com o tema em 

questão, às condições impostas à arquitetura pelos regulamentos de construção, e pelas 

tecnológicas construtivas, as quais implicaram uma visão pragmática:

“Nenhuma cidade do mundo mais que o Rio necessita a aplicação racional dos 

“gratte-ciels” em quarteirões convenientemente escolhidos. A natureza pródiga 

dotou essa cidade de arranha-céus naturais, que são as montanhas que por toda 

a parte surgem, como para dar um charme à engenhosidade e à técnica” (M. R., 

24 jun. 1928, 4).

Sua principal referência para a expressão arquitetônica baseou-se no exemplo 

dos mestres norte-americanos, que no início da “arte de construir em altura, tentaram aplicar 

aos arranha-céus certos estilos clássicos”, prática em plena transformação em 1928, para uma 

que tem por “exigência suprema, ou alvo o desejo de deixar aparente a ossatura dos grandes 

edifícios”. Essa era a “lei de adaptação das formas decorativas às formas esqueléticas”, que 

surgiu da “lei do equilíbrio, tornando supérfluas as complicações decorativas”. Quanto ao 

processo construtivo, Gire apontou para a generalização do sistema de “construção de cimento 

armado”, sendo importante para a concepção de uma manifestação advinda do concreto 

armado a “... colaboração cada dia maior entre o arquiteto e o construtor que permitirá realizar 

essa harmonia de formas arquitetônicas de que sairá o estilo” (M. R., 24 jun. 1928, 4). Relato 

este, de certo, baseado na sua experiência pessoal com o projeto arquitetônico do edifício A 

Noite.

Em 1º de julho, foram entrevistados os membros do escritório de arquitetura 

Preston & Curtis, composto pelos norte-americanos William P. Preston e John Pollock Curtis, 

ambos formados na Universidade da Pensilvânia, respectivamente em 1900 e 1909 (ATIQUE, 

2010, 171 e 175) e o jovem arquiteto Lucio Costa, formado na Escola de Belas Artes, em 1924. 

130    Segundo M. R. descreveu, o arquiteto Joseph Gire era um homem “Gordo, olhos 
pequenos e vivos atrás de uns óculos de tartaruga, é um homem ocupado que dá ordens e planos dentro 
de um ateliê sem requinte onde não existem mais que os cartazes de plantas de construção e duas mesas 
enormes onde se estudam as plantas em preparo” (O PAIZ, 1928b, 4).



186

Claro, que uma enquete sobre arranha-céus – tema “claramente norte-americano” – precisava 

da opinião de arquitetos conterrâneos. O entrevistado foi William Preston131, que optou por 

ter suas respostas datilografadas por sua secretária, como cortesia, já que não falava muito 

bem português. Com afirmações curtas, depreende-se uma visão pragmática da prática 

arquitetônica do processo construtivo e das transformações urbanas, que não estava atrelada 

a amarras conceituais e nem tradicionais:

“Como o Brasil é o mais moderno país na forma de governo, nas leis legislativas 

civis e criminais e no desenvolvimento das profissões e ciências, é evidente de si 

mesmo que o modernismo da arquitetura em nosso ambiente vai pegar...” (M. R., 

1 jul. 1928, 4).

Bem diferente foi o depoimento de Lucio Costa132, que nesse momento possuía 

um escritório de arquitetura em sociedade com Fernando Valentim. Costa não perdeu tempo 

e entregou para seu inquisidor uma tese sobre os arranha-céus, calcado na história do 

desenvolvimento da arquitetura monumental, a princípio de caráter religioso, os locais de 

culto aos deuses: “as igrejas, os templos, os túmulos”, relacionada com o aprimoramento do 

saber e das técnicas, isto é, da civilização: “o valor artístico da obras religiosas está em razão 

inversa ao grão médio da civilização do povo que as produziu”:

“E hoje, que o grão médio da civilização chegou ao máximo, pode-se dizer que 

a arquitetura religiosa não mais existe. O pouco que há vive das migalhas do 

passado. É o homem – eterno ingênuo – precisando adorar qualquer coisa que 

descobriu novo pretexto de ilusão: o ouro. Estamos no século do ouro, da fortuna. 

Os templos são os bancos, nosso ídolo, é o dinheiro, o arranha-céu nossa catedral. 

Temos fé na riqueza. Triste eu não, é a realidade e precisamos encará-la de frente” 

(M. R., 1 jul. 1928, 4).

131      Preston foi descrito como “uma figura típica de americano, alto claro, que nos falou 
em mangas de camisa, sorridente” (M. R., 1 jul. 1928, 1).

132    Costa foi “o mais moço de nossos entrevistados. De sua pessoa e de sua palestra 
ressalta logo de início a impressão de uma vivacidade invulgar, de uma insatisfação que não é mais que 
a exteriorização de uma acentuada originalidade. Seu atelier é esse amontoado de móveis bizarros, de 
decorações exóticas, sem mesmo a riqueza de um estilo, que caracteriza a personalidade dos artistas 
moços que só tem, por enquanto, muito talento” (M. R., 1 jul. 1928, 4).
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De fato, sua visão prescinde de um conhecimento de economia política e de 

sociologia, sobretudo, no conceito de Max Weber, de A Ética Protestante (1904-1905), 

em que procura teorizar a sociedade norte-americana e o espírito de desenvolvimento 

econômico, distinto do europeu. Costa destacou, assim, “o arranha-céu deve ser considerado 

como resultante desse nosso estado de espírito e de progresso material, dessa mentalidade 

audaciosa e construtora” (M. R., 1 jul. 1928, 4). Também, rebate a ideia de Cortez e Bruhns, 

que parece consenso entre os arquitetos, de que o arranha-céu era fruto do meio topográfico: 

“Com ou sem Nova York e Chicago, o arranha-céu não teria deixado de surgir” (M. R., 1 jul. 

1928, 4).

Portanto, dotar de expressão o novo partido de construção foi uma questão de 

tempo, segundo Costa, dado a arquitetura superar sua crise, que como toda arte foi abalada 

pelo peso aniquilante do passado, consequência do acúmulo demasiado de tesouros que 

foram transmitidos de geração em geração. Sua salvação foi a ciência:

“Razão, lógica, bom-senso, essa coisa simples que sempre foi o ponto de partida 

de toda verdadeira arquitetura, essa coisa simples que estava esquecida, a ciência 

de novo nos deu. É graças a ela que o arranha-céu há de ser o nosso monumento 

– e há de falar de nós àqueles que virão depois. É graças a ela que o arranha-céu 

poderá ser nova expressão de arquitetura, voltando-se à verdade, a essa sempre 

nova fonte de beleza, à forma que se adapta ao órgão, que obedece à função, à 

beleza de Karnak, do Parthenon, de Reims, à beleza do corpo humano, à beleza 

estrutura” (M. R., 1 jul. 1928, 4).

 Esses princípios possibilitariam que o arranha-céu fosse “uma nova expressão 

da arquitetura”, voltando a verdade como fonte de beleza estrutural. Desse modo, Costa 

radicalizou ao unificar as questões, respondendo simultaneamente, sobre o processo 

construtivo e o estilo do arranha-céu:

“Como em todas as grandes eras da arte, é preciso que a composição de 

arquitetura de novo e cada vez mais se identifique à construção. É preciso que o 

aspecto exterior acuse o esqueleto construtivo, com ele se case a ponto de formar 

um todo homogêneo de maneira que dissociá-los seria matá-los”.

 “O estilo não é fantasia que se invente ou se copie, surge naturalmente com 
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a função do sistema de construção dos materiais empregados, do clima, do 

ambiente, da época. Está preso ao arcabouço construtivo e às vezes a uma simples 

exigência de aeração e higiene” (M. R., 1 jul. 1928, 4).

Para Costa, o verdadeiro edifício em altura era o construído com estrutura 

metálica, “única compatível com os verdadeiros arranha-céus”, e, por esse motivo, no Brasil só 

se construiriam “pseudoarranha-céus e que, sem termos ferro, temos alfândega e câmbio, basta 

o concreto, que oferece vantagem de ordem financeira e técnica, satisfazendo à necessidade do 

momento”. Se por um lado a estrutura metálica foi um empreendimento bem-sucedido do 

engenheiro norte-americano, por outro, a estética do arranha-céu, função do arquiteto, foi um 

fracasso ao transporem “motivos chegam às vezes a resultados absurdamente caricatos”. Para 

tanto, Costa propôs olhar para os arquitetos europeus, que se negaram a fazer a imitação dos 

estilos, dando origem a um “movimento regenerador e purificador que se observa nas artes em 

toda a Europa” (M. R., 1 jul. 1928, 4).

A argumentação de Costa começou tecendo uma relação entre a noção de 

arquitetura monumental, os templos, catedrais, túmulos e o desenvolvimento da civilização, 

que culminou naturalmente no aparecimento do arranha-céu, cuja expressão foi decorrência 

da ação da ciência, da lógica, das técnicas. Sua forma é, portanto, inseparável de sua 

estrutura. Entretanto, Lucio Costa pode ter considerado compatível com o Rio de Janeiro sua 

construção, mas duvidava que existissem condições técnicas e, principalmente, de recursos 

humanos, para construírem-se arquiteturas monumentais. Sua justificativa ressoa como 

racista, quando afirmou: “Tudo é em função da raça” (M. R., 1º jul. 1928, 4). Visão encarada 

como pessimista por M. R.

Um distanciamento faz-se necessário, diante de tal impasse, um Lucio Costa 

racista? Preconceito? Em Carradas de Razões, Otávio Leonídio Ribeiro, trás à tona a mesma 

questão procurando enfocar segundo dois caminhos: há uma ideia de racismo atrelada 

a de acepção biológica, de seleção dos melhores, concepção vigente na década de 1920 no 

Brasil, mas há também a noção de raça mais cultural, como a que foi formulada em Casa 

Grande e Senzala (1930), por Gilberto Freyre. Para Ribeiro, a argumentação de Costa desde 

sua resposta à primeira questão calcava-se em noções de grau médio de desenvolvimento da 

civilização, tese com a qual se concorda, sendo assim o estilo, para Costa era uma questão 

de monumentalidade que, por sua vez, era decorrência da técnica, isto é, da modernização. 

Considerava assim disparidades entre a capacidade técnica dos países. Para o momento, o 
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concreto satisfazia como processo construtivo, mas tratou-se de uma questão de adaptação. 

No entanto, para a arquitetura monumental não havia como se constituir como expressão de 

um nós, de um povo incoeso, “com tamanha disparidade entre cultura intelectual e realidade 

racial” (RIBEIRO, 2005, 46-48).

Em seguida, foram entrevistados dois arquitetos de atuação destacada no 

mercado, Archimedes Memória e Cipriano Lemos, sendo este último presidente do Instituto 

Central de Arquitetos e diretor técnico do Patrimônio Nacional (M. R., 8 jul. 1928, 1). Memória 

procurou ser claro e com poucas palavras133 respondeu a todas as questões. Destaca-se aqui a 

questão do processo construtivo, que trás algumas abordagens diferenciadas de seus colegas 

já questionados:

“A construção dependerá do custo, da rapidez de execução e dos materiais locais a 

serem empregados. Dissemos que as construções se elevarão devido a valorização 

dos terrenos assim tornou-se indispensável um sistema construtivo tal que 

reduzisse ao mínimo a espessura das paredes, sem o que ficariam reduzidíssimas 

as áreas dos primeiros pavimentos dos edifícios e as fundações com uma 

sobrecarga formidável proveniente do volume do material empregado. Nessas 

condições, o emprego exclusivo das alvenarias de tijolos e de pedras como sistemas 

construtivos foi posto de lado, tornando-se necessária a procura de materiais que 

viessem resolver essa dificuldade. Surgiram naturalmente as construções mistos 

e as construções com estruturas metálicas ou de concreto armado, sendo esta 

última geralmente empregada”.

“Das estruturas, prefiro a de concreto armado que apesar de ser mais lenta como 

execução, é no entanto a única que, formando monólito, resiste ao fogo sem 

deformar” (M. R., 8 jul. 1928, 1).

De todos os inquiridos, foi o primeiro a manifestar-se por um estilo:

“Intuitivamente sentimos que para superfícies de pequena base e grande altura 

133      Sobre isso, M. R. afirmou “ele é bastante sintético, como se o seu espírito habituado 
aos largos esboços, se sentisse tolhido dentro do pautado do papel” (M. R., 8 jul. 1928, 1).
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o partido predominante de linhas arquitetônica deva ser a vertical. Dos estilos 

ocidentais, o ogival ou gótico é o que tem essa característica” (M. R., 8 jul. 1928, 

1).

Há, na passagem acima, duas noções já vistas com conotações bem diversas das 

empregadas pelos arquitetos Lucio Costa, Angelo Bruhns e Joseph Gire: estilo e partido, sendo 

questões decorrentes de decisões subjetivas, do sentimento próprio do arquiteto, e não da 

estrutura.

Cipriano Lemos134 foi o primeiro a considerar, de fato, um arranha-céu, 

“grandiosos edifícios de mais de 40 andares, que ocupam via de regra todo um quarteirão” e 

não aqueles “produtos das fábricas de cimento armado” (M. R., 8 jul. 1928, 4). Para tanto, eles 

são justificados pela “necessidade imperiosa imposta pela superdensidade” do meio urbano, 

não sendo a situação do Rio de Janeiro. “Nada justificaria, portanto que, esses enormes 

paquidermes135 viessem abafar-lhe as ruas e moradias tirando a ambos os benefícios da 

irradiação solar” (M. R., 8 jul. 1928, 4).

Lemos era contra os arranha-céus não apenas por questões de higiene, bem 

como por questões de estéticas, que ele defendeu com base na questão visual, de como o 

observador, seja este um transeunte ou o arquiteto, vê o edifício em altura. Em todo caso, 

mostrou-se a par das discussões mais atuais sobre os processos construtivos e sua relação 

direta com a ciência, porém, sua arguição foi um tanto confusa:

“A indústria progride sempre, tornando-se cada dia, menos empírica. (...). Ademais, 

só existe um princípio absoluto, é que tudo é relativo, de modo que mesmo ao 

ponto de vista exclusivo da economia, seria inexato afirmar dogmaticamente: o 

melhor sistema construtivo para o arranha-céu é o conhecido pela denominação 

de concreto armado. Profissionais de valor afirmam que além de certo limite 

há que repensar sobre as vantagens orçamentárias de tal processo. Ao mesmo 

134     “Possuidor de uma educação francesa, é um arquiteto francês, como observa um colega 
seu”.

135   “Paschidermes”, na ortografia corrente do texto, ou paquidermes é um adjetivo que 
significa aqueles com pele grossa. Já paquidérmico é aquele de proporções muito grandes, descomunal, 
gigantesco (Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 1.0. Rio de Janeiro: editora Objetiva / 
Houaiss, 2009).
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tempo, outras autoridades contestam a possível longevidade dos “skyscrapers” 

levantados mediante esse composto de ferro, pedra, cimento e areia” (M. R., 8 jul. 

1928, 4).

A manifestação arquitetônica considerada por Lemos como um tema complexo e 

ligado à época social, interpretada pelo sentimento do artista – concepções caras ao arquiteto, 

as quais estavam mudando conforme os novos hábitos e experiências modernas: “O belo em 

arquitetura torna-se cada dia menos convencional e mais demonstrável”. O arranha-céu não 

era uma arquitetura, logo, não lhe cabia bem um caráter, um estilo: “um arranha-céu em estilo 

gótico afigura-me um monstrengo, um pastiche”. Mas edifícios utilitários, “por mais belos que 

sejam, deixam transparecer o aspecto utilitário e comercial, o caráter industrial”, nesse caso, as 

novas tipologias construtivas, como o arranha-céu:

 “Atualmente o que se aprecia é o conforto, a inteligência da distribuição das 

peças, a riqueza e propriedade dos materiais empregados. A carestia de mão de 

obra e as noções modernas de higiene que revolucionaram a arte de construir” 

(M. R., 8 jul. 1928, 4).

Cipriano Lemos posicionou-se contra os arranha-céus com mais de 40 pavimentos 

– os paquidermes da Cinelândia -, mas abriu considerações sobre a possibilidade de ser ter 

edificações até sete pavimentos, possibilidade que foi prevista também por Cortez e Bruhns, 

para que essas edificações não escondessem as

“silhuetas grandiosas da natureza, a única coisa bela que temos a mostrar 

desapareceria do cenário. Ali estariam escondendo a terra e arranhando o céu, as 

formidáveis torres de cimento armado” (M. R., 8 jul. 1928, 4).

Em 15 de julho, foram entrevistados os arquitetos Armando de Oliveira e Augusto 

Vasconcelos, que expuseram opiniões contrapostas. O primeiro, contrário aos “edifícios 

gigantes” no Rio de Janeiro, teceu considerações sobre a paisagem natural e sobre as “grandes 

massas de concreto” muito semelhante ao modo usado pelo arquiteto Lemos. Já o segundo, foi 

partidário aos arranha-céus, procurando observar todas as faces do problema proposto na 

enquete, focando, sobretudo o aspecto técnico construtivo, entretanto, com cautela:

“Não tenho opinião de que o arranha-céu venha a se fixar em todas as grandes 

capitais. Se a topografia, a vida, o clima, os costumes de cada cidade são tão 
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diferentes, como pode um só tipo de construção servir a todas elas? Não se deve 

construir um arranha-céu por espírito de imitação. Ele tem sua razão de ser, é o 

reflexo de inúmeros problemas cujas soluções são difíceis nas cidades de superfície 

limitada e plana, com desenvolvimento rápido” (M. R., 15 jul. 1928, 1).

Sobre as manifestações, sua visão aproximou-se à de Costa:

“O arranha-céu exige uma arquitetura toda especial, em que as linhas devem 

representar com sinceridade sua verdadeira constituição. O esqueleto de concreto 

armado representa no arranha-céu o papel principal, sua própria razão de 

ser e, portanto, não deve ser mascarada, deve aparecer em suas linhas gerais, 

mostrando sua verdadeira função. A parte arquitetônica está ligada diretamente 

à parte construtiva, e dela não se pode separar sem grave prejuízo da composição 

(M. R., 15 jul. 1928, 5).

Vasconcelos foi o primeiro arguir uma relação explicitamente financeira entre o 

emprego do concreto armado e o retorno mais rápido do capital investido, partindo, nesse 

sentido, de considerações sobre os princípios técnicos construtivos do concreto armado com 

o fim econômico:

“Em virtude de suas grandes qualidades de resistência e pega rápida, o 

concreto armado é aplicado com vantagem nos arranha-céus. Com a aplicação 

do concreto armado entre nós, com um custo razoável por ser mais barato 

que a armadura metálica, justifica também um aproveitamento completo de 

superfícies úteis, com muito valor nos grandes centros comerciais, reduzindo-

se as espessuras das paredes, enquanto a construção é executada com muita 

presteza, permitindo que o capital invertido em obra comece a produzir 

rendimento rápido” (M. R., 15 jul. 1928, 1).

As respostas dos arquitetos e professores da Escola Nacional de Belas Artes, Nerêo 

Sampaio e Nestor Figueredo, foram publicadas em 22 de julho. Ambos eram associados ao 

Instituto Central de Arquitetos, sendo que Sampaio foi correspondente com as associações de 

Buenos Aires, Montevidéu e Cuba. Como visto, ambos já haviam sido inquiridos no inquérito 

arquitetônico promovido pelo O Jornal, entre 1926 e 1927. Suas respostas, principalmente 

as de Figueredo, demonstram que houve reflexão sobre o assunto. No caso das de Nerêo 

Sampaio, seu pensamento sobre a gênese, as manifestações compatíveis e os processos 
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de construção não se diferenciavam do exposto por Archimedes Memória, entretanto, 

surpreendeu sua concepção ideal de arranha-céu:

“O arranha-céu deve ser estudado tal como imaginou Corbusier, o mais notável 

dos arquitetos modernos. O arranha-céu deve conter uma população igual a de 

uma ou mais quadras, porém deve ser construído no centro da área reservada a 

essa quadra de maneira a ficar isolado e no centro de um jardim136”.

“Surgiria belo monumento, todo contornado de jardins elegantes e terraços de 

recreio, longe do trafego intenso, com galerias internas para os grandes armazéns 

e lojas, deixando em torno maior espaço aberto para a ventilação e ajudando o 

arejamento das ruas e jardins” (M. R., 22 jul. 1928, 2).

Segundo Nestor de Figueredo o arranha-céu “não dependerá apenas da vontade 

ou capricho de qualquer pessoa. Onde existir grande cidade, ele surgirá”. Para tanto, especulou 

sobre o aspecto do processo construtivo com base no do relato de seu colega, o engenheiro 

Emílio Baumgart, elogiando sua atuação: “Sobre qualquer solo, com ferro, a pedra e o 

cimento, ele atingiria qualquer altura”. Contudo, a estrutura metálica incorria em altas taxas 

alfandegárias e, o caso do cimento, havia ainda a questão da estabilidade, não se sabia com 

exatidão a altura máxima que uma estrutura em concreto armado poderia alcançar sem 

desmoronar, como aconteceu com um arranha-céu construído em Berlim, com 12 andares. 

Contra todas as opiniões contrárias, dos seus colegas de profissão, para as edificações da 

Cinelândia, Figueredo teve interesses, pois realizou o projeto para o edifício-cinema Vitória137, 

ao tecer elogios a:

“Francisco Serrador, este tirano humano, que conseguiu em menos de cinco anos 

transformar os nossos costumes dando-nos o aspecto moderno de progresso que o 

136       Menção clara ao “Plano da cidade de 3 milhões de habitantes” ou “Ville contemporaine”, 

projeto de Le Corbusier para a cidade de Paris proposto em 1922, norteado pelos princípios fundamentais 

de descongestionamento dos centros urbanos, aumento da densidade, dos meios de circulação e das áreas 

verdes. Cada arranha-céu abrigaria um mundo de negócios, circundado por edifícios mais baixos, setorizados 

por funções. A intenção foi a de concentrar-se todas as funções, sem mesclar os usos, para reduzir as distâncias 

e garantir a rapidez nas comunicações (BOESIGER, 1992, 18).

137       Para ser construído na rua Arthur Alvim, foi publicado em O Jornal, 3 de novembro 

de 1928.
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chamado quarteirão Serrador representa” (M. R., 22 jul. 1928, 6).

Com a chegada ao fim da enquete, foi se apontando a uma perspectiva de 

aceitação dos arranha-céus em construção, como também, na revisão da prática projetual 

pela imposição da técnica construtiva, como indutor da forma volumétrica e dos elementos 

decorativos que cederiam “passo à lógica construtiva às exigências da higiene e a simplicidade 

das linhas” (M. R., 29 jul. 1928, 1). Essa passagem foi destacada da entrevista de Gastão 

Bahiana, inquirido com o arquiteto Gelabert de Simas.

Devido sua formação dúbia de engenheiro civil e arquiteto, estando sempre 

transeunte entre esses dois campos, Bahiana viu a necessidade da edificação em altura ser 

o resultado do trabalho em conjunto entre o engenheiro (construtor) e o arquiteto, o qual 

“não deverá tomar a responsabilidade direta da estabilidade do edifício, mais antes deixá-

lo integralmente ao construtor” (M. R., 29 jul. 1928, 1). Bahiana considerou como processo 

construtivo ideal o “arcabouço metálico”, no entanto:

“o concreto armado apresenta duas particularidades interessantes: permite 

o inicio imediato da construção, com materiais existentes na praça, enquanto 

o arcabouço metálico, vindo do estrangeiro exige alguns meses para preparo 

e precisando de materiais importados, já que o cimento e o ferro em barra, de 

fabricação nacional, poderão competir com os produtos estrangeiros” (M. R., 29 

jul. 1928, 5).

Compartilhava da opinião de que a estrutura metálica era o processo de 

construção mais indicado para um arranha-céu o arquiteto Simas, contudo, por razões 

econômicas e causa eficiente, o concreto armado, estimado como um “material construtivo 

mais moldável” era o mais plausível de ser empregado no Brasil, dependendo, sobretudo do 

fator humano, o que incorreu em grave problema:

“não sofrendo o meticuloso controle dos laboratórios, só da habilidade dos 

operários e das condições de trabalho, depende a perfeição das obras das misturas 

e combinações componentes, detendo a formação de zonas vulneráveis” (M. R., 29 

jul. 1928, 5).

Sabe-se que essa impressão de Gelabert de Simas era errônea, mas no momento 

da realização da enquete não havia regulamentação para as construções de concreto armado, 
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tampouco, padrões que servissem de parâmetro para assegurar a estabilidade das medidas 

especificadas aos elementos construtivos nas estruturas de concreto armado dos arranha-céus.

Para o também jovem arquiteto Pedro Paulo Bernardes Bastos, formado pela escola 

de arquitetura carioca em 1927 e ganhador do concurso aberto pelo Itamarati para o Pavilhão 

do Brasil na Exposição Ibero-Americana de Sevilha, em entrevista divulgada em 15 de agosto, 

“O arranha-céu será o tipo da construção futura, não resta a menor dúvida, mas 

devemos estudá-lo sob todos os pontos de vista para que não passe a ser uma 

coisa banal, geométrica, rija, sem expressão, sem vida... uma coisa universal” (M. 

R., 15 ago. 1928, 1).

Em 7 de outubro, foi dada por encerrada a enquete sobre Os arranha-céus e a 

estética urbana, e o jornalista M. R. abriu as apresentações tecendo considerações sobre sua 

impressão dos resultados que mostraram uma categoria profissional bastante dividida sobre 

a implantação de arranha-céus na capital brasileira:

“Se isso acontecer, a cidade, em breve estará dividida em dois campos: num 

se perfilarão os partidários do “deixa correr”, os quais são do parecer que as 

casas trepem umas por cima das outras sem distinção de bairro e sem regras, 

no outro, achar-se-ão, os amigos da ordem, da higiene e da harmonia, os quais 

são do parecer que devemos nos defender de uma americanização absurda e sem 

distinção” (O PAIZ, 7 out. 1928, 1).

Nesse debate, os contra argumentaram por razões de “simples sentimentalismo”, 

enquanto aqueles a favor só estavam interessados no “desejo de proveito”:

 “Os que são a favor evocam o exemplo da Norte-América, a estética moderna, 

a maquinização (sic) sempre mais intensa do ser humano, o receio e imitar o 

espírito ponderado da velha Europa; os que são contra lembram razões higiênicas, 

econômicas e financeiras e esses últimos afirmam; os arranha-céus, pelo menos os 

que já estão construídos em pleno Centro, possuem compartimentos sem ar nem 

luz, são edifícios construídos por blocos compactos que impedem a canalização 

do ar tão necessária numa cidade tropical. Substituir o morro do Castelo por uma 

aglomeração de prédios compactos e subindo a qualquer altura é até certo ponto 

uma loucura que poderá sair caro para o futuro (O PAIZ, 7 out. 1928, 1).
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No entanto, faltava a opinião de um arquiteto, do francês e urbanista Alfred 

Agache, que falou com O Paiz após um período nos Estados Unidos. Suas impressões foram 

favoráveis aos arranha-céus, como foi visto no seu depoimento dado A Noite um mês antes, 

refletindo-se à sua proposta implantação volumétrica para a praça do Castelo (OLIVEIRA, 

2009, 69).

O arranha-céu, afinal, foi introduzido no Rio de Janeiro e nas principais cidades 

brasileiras, representando uma modernização que ocorreu de forma tensa – tensão gerada 

entre seus aspectos construtivos e sua expressão arquitetônica que se difundiu pelos 

periódicos especializados e diários como o embate entre os arquitetos-construtores e os 

arquitetos. Estes também se revelaram heterogêneos, justamente no meio em que se esperava 

encontrar uma associação – um campo teórico único deparou-se novamente com a tensão 

entre modos de prática e teorias arquitetônicas diversas. Sem ter chegado a um consenso, o 

correspondente M. R. viu-se perplexo no fim.

Talvez a solução para a questão do arranha-céu, enquanto manifestação 

arquitetônica e processo de construção não estivessem nesse meio, mas entre aqueles 

que pouco se pronunciaram e que estavam concebendo, projetando e concretizando os 

edifícios em altura da cidade carioca. Arquitetos estrangeiros como Gire e Preston & Curtis, 

bem como tantos138 outros que realizavam os projetos com as principais construtoras, sem 

as quais não teria sido possível a construção dos primeiros edifícios na Cinelândia. Essas 

construtoras foram ousadas ao impor o concreto armado como sistema construtivo principal, 

claramente norteado por questões econômicas, transformando os canteiros de obras em 

verdadeiros laboratórios de aprendizagem. O lema foi a pragmaticidade, correspondida pelo 

incremento na demanda por obras consecutivas. O limite seria, então, o céu, se não houvesse 

as regulamentações para as construções.

No caso dos arquitetos brasileiros, a solução foi adaptar-se às novas regras do 

mercado de construção, que se foi dotando de complexidade a cada ano que passava e nas 

décadas de 1930 e 1940, assumindo um papel de destaque no cenário moderno brasileiro. 

Quer dizer, falar em Brasil moderno virou sinônimo das conquistas em concreto armado. A 

138     Não se citou neste capítulo, mas veremos que arquitetos como Robert Prentice, 
Anton Floderer, Ricardo Wriedt, Luiz Fossati e outros fizeram suas carreiras atuando em conjunto com as 
construtoras especializadas no concreto armado.
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análise do engenheiro civil Julio Capua139 sobre o Concreto Armado140 no Brasil, principalmente 

em São Paulo, indicou o seguimento desse caminho:

“Hoje, não se registram mais protestos de alguns arquitetos sobre a inferioridade 

do concreto armado, sob o ponto de vista estético. É inútil enumerar as 

muitíssimas obras de arte, verdadeiramente grandiosas, onde o concreto armado 

mostra o partido de que dele se pode tirar, quando projetadas por grande artista 

e executadas por bom construtor” (CAPUA, ago. 1929, 21).

Esses arranha-céus foram, na verdade, implicações da vontade de seus 

proprietários em maximizar o capital investido nos negócios urbanos. O desenvolvimento 

dessa tipologia construtiva espelhou, portanto, o das metrópoles modernas 

(esquematicamente, centro comercial e subúrbios residenciais), bem como, uma ferramenta 

publicitária. Esse teria sido o caso do edifício A Noite no Rio de Janeiro. Se a sociedade 

anônima não tivesse quase entrado em falência e fosse salvo pelo empresário e engenheiro141 

norte-americano Percival Farquhar (1864-1952), que concluiu sua construção, mas que, logo 

depois foi encampado pelo governo federal por conta de impostos devidos (CESAR & CASTRO, 

1989, 60). Mesmo assim, o A Noite foi um lugar privilegiado nas suas primeiras décadas de 

existência já que vários engenheiros e arquitetos locaram ali seus escritórios como o próprio 

Emílio Baumgart, Francisco Saturnino de Brito e outros. No período do Estado Novo, a Rádio 

Nacional instalou-se nos dois últimos andares, que foram acrescidos posteriormente.

O A Noite foi o exemplo emblemático de que a arquitetura do concreto armado foi 

resultado do trabalho do arquiteto, do engenheiro e do construtor como um conjunto, nesse 

caso, Joseph Gire e Elisiário Bahiana, Emílio Baumgart e a construtora Gusmão, Dourado 

& Baldassini: “... colaboração cada dia maior entre o arquiteto e o construtor que permitirá 

realizar essa harmonia de formas arquitetônicas de que sairá o estilo” (M.R., 24 jun. 1928, 4). 

139      Segundo conta na sua ficha de sócio do Clube de Engenharia, Júlio Capua formou-se 
em 1923 na Universidade de Tri-State, no estado de Indiana, EUA. Com seu irmão, Américo formado em 
arquitetura em 1931 no Mackenzie, formou a construtora Capua & Capua de atuação na área residencial.

140        CAPUA, Julio. Concreto Armado. Architectura & Construcção. São Paulo: n.1, ago, 
1929, p. 20-21.

141        Pela sua ficha de sócio do Clube de Engenharia, Percival Farquhar nasceu em York, na 
Pensilvânia e se formou em Yale em 1884.
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Dessa colaboração, surgiu o periódico Forma, publicado durante um ano, teve periodicidade 

inconstante, provavelmente diante da inconsistência da proposta ou dos embates travados 

pela modernidade. 

Os primeiros arranha-céus foram feitos, logo, para ser um símbolo do progresso 

e se estabeleceram como elementos importantes da cultura metropolitana que se formulava 

nas bases da construção pelo emprego do concreto armado. Fenômeno cultural do momento 

assinalado pela afirmação da cultura técnica como premissa para a arquitetura e para o 

desenvolvimento urbano (estradas, pontes, calçadas, redes de esgoto e de abastecimento de 

água, elevadores e túneis), enfim, praticamente, tudo era feito com base no emprego do novo 

sistema construtivo, verdadeira revolução:

“No século em que a técnica democratizou a ciência e a indústria das construções 

suplantou a arte dos arquitetos, o ideal do conforto relegou a um segundo 

plano o ideal da beleza. Em vez de catedrais góticas e palácios da Renascença, 

construímos arranha-céus. (...). Por outro lado, nessas construções que desafiam 

as nuvens não haverá também uma tentativa de evasão mística do homem 

imediatista e pragmatista dessa idade mecânica do mundo?” (CARRAZZONI, 4 

fev. 1936, s.p.d.).

1929-1937: o ocaso da machorra arquitetural já começou142: a 
terceira vertente moderna

“... arquitetura moderna, não baseada num deturpado 

racionalismo ou num mecanismo que somente existe no cérebro dos seus 

autores e propugnadores, nem influenciada pelas lutas artísticas de franceses 

nem obedientes ao materialismo russo ou ao ilogismo holandês e muito menos 

às ousadas tentativas de alguns germânicos, mas alicerçadas nos princípios da 

teoria arquitetural, perfeitamente adaptada às contingências da vida hodierna, 

nobre na forma e na ideia que ela espiritualiza e levada a cabo com a técnica 

perfeita, eis o que o mundo espera dos arquitetos de hoje” (RIOS, 1937, s.p.d).

142      RIOS, Adolfo Morales de Los. A Pseuda Architectura Moderna. O Povo. Rio de Janeiro: 
24 de novembro de 1937.
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O arranha-céu foi o programa construtivo pelo qual o problema da expressão 

arquitetônica do concreto armado teve maior repercussão no Brasil. Sendo uma edificação 

de marcante presença no espaço urbano bem como definidora dele, não só sua altura 

preocupava aos urbanistas, arquitetos, engenheiros e construtores, mas também sua forma. 

Viu-se como foi um tema empolgante nos principais jornais de circulação diária na capital 

federal brasileira entre os profissionais do espaço construído. Todavia, os debates em torno 

da prática arquitetônica continuaram intensos após 1929143, existindo distintas vertentes 

disputando o lugar de moderna.

Num primeiro momento, a relação entre as novas técnicas construtivas e 

a arquitetura não estava delineada com clareza. Diante da crise que afetou a prática 

arquitetônica em meados do século 18, segundo pontuou Collins, os arquitetos foram 

tomados de assalto por distintas noções tecidas partindo da relação com novos campos de 

conhecimento (história, biologia, mecânica etc.), criando amplo repertório de referências. 

Num segundo momento, existiu uma questão de ordem pragmática: a demanda por 

edificações urbanas numa maior escala e de novos programas como edifícios industriais, 

usinas geradoras de energia elétrica, estações ferroviárias, arranha-céus etc.

Daí o problema foi: como resolver o impasse da prática arquitetônica de 

necessidade de novo estilo, dotado de regras e leis e, ao mesmo tempo, atender a demanda 

corrente? A resposta colocada pela vanguarda arquitetônica, sobretudo no pós Primeira 

Grande Guerra, foi clara: era romper com esse passado recente e confuso, e olhar para as 

obras dos engenheiros: pontes, fábricas, silos e armazéns, elevadores de carga etc. Contudo, 

a escolha pela ruptura não foi de senso comum, coexistindo arquitetos que acreditavam no 

caminho das analogias com o repertório histórico, denominados ecléticos ou tradicionais, e 

outros que pensavam na conciliação entre a teoria clássica e tradicional da arquitetura e as 

tecnologias construtivas.

A construção, mais do que um ato pragmático de concretizar uma edificação, 

passou a ser um dos campos essenciais da experiência da arquitetura moderna, ora se 

adaptando a ela, ora se distanciando:

143    Nos últimos meses de 1929, passaram pelo Brasil dando palestras, dois arquitetos 
defensores de ideias sobre arquitetura opostas, sendo um mais radical em suas proposições Le Corbusier 
e, o outro mais moderado, Eugênio Steinhof.
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“Esta constante [esforço muscular e trabalho manual] em que se baseou toda a 

economia até o século passado, também limitou as possibilidades da arquitetura 

– atribuindo-se, por força do hábito, aos processos de construção até então 

necessariamente empregados, qualidades permanentes e todo um formulário 

– verdadeiro dogma – a que a tradição outorgou foros de eternidade” (COSTA, 

1936 apud: XAVIER, 2007, 21).

No trecho acima – do texto Razões da Nova Arquitetura, o arquiteto Lúcio 

Costa faz a apologia da nova corrente da arquitetura traçando como “fio condutor” o estado 

de espírito, guia da prática moderna da arquitetura segundo uma ideia de evolução das 

concepções artísticas as quais, no cerne, consiste na adaptação dos princípios da profissão 

às novas tecnologias construtivas e à sociedade moderna. Com base em um jogo dialético 

envolvendo exemplos dessa tensão entre a modernidade arquitetônica e as possibilidades 

dos processos construtivos, Costa compõe um ideário calcado na reflexão e na amplitude 

da circulação de ideias e, em especial, das trocas entre profissionais dos dois continentes 

– Europa e América, e entre o sul e o norte deste último. Talvez, nesse caso, esses exemplos 

são mais do que ideias, sendo na verdade, modelos a espelhar-se e se inspirar, que possam 

“influenciar” a nova arquitetura no Brasil.

As tecnologias modernas de transporte – as estradas de ferro e a navegação 

transatlântica, num primeiro momento, seguidas pelas estradas de rodagem e pelo transporte 

aeroviário – permitiram o maior deslocamento de pessoas e de mercadorias, vencendo 

distâncias, antes com grande demora, num curto espaço de tempo. Com a ampliação dos 

canais de comunicação, estes abriram caminho para maior abrangência desse fenômeno. As 

correspondências foram tomando um segundo lugar após a criação de meios mais rápidos de 

comunicação como o telégrafo e, sobretudo, após a invenção do telefone.

Havia, nesse momento, clara separação entre o conceito de arquitetura 

monumental e arquitetura aplicada ou a estética dos edifícios industriais, função para o qual, 

mesmo se confrontando desde as últimas décadas do século 19, não foi, por uma questão 

de semântica, considerada de fato da arcada de ação do arquiteto. Volta-se ao conceito de 

concepção estrutural da arte do engenheiro, percebendo-se que no início da década de 1930 

era necessário ao arquiteto ser artista e técnico, pois,

“A arquitetura tem hoje uma missão mais utilitária, mais humana. As leis 

econômicas, estabelecendo um equilíbrio entre a riqueza e o bem-estar, e elevando 
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as classes trabalhadoras, fazem da arquitetura uma arte que deve reunir o útil ao 

agradável, isto é, deve criar ambientes onde o operário sinta menos o peso do 

trabalho” (ARCHITECTURA & CONSTRUCÇÃO, dez. 1931, 5).

Passaram assim a ser programas passíveis da arquitetura as casas do trabalhador, 

edifícios industriais, laboratórios, diques (de Santa Clara, engenheiro L. Kambo), matadouros 

(arquiteto W. Dudok), hangares para dirigíveis (engenheiro H. Freyssinet), estações de rádio, 

centrais elétricas, torres de água etc.

Entre os distintos pensamentos arquitetônicos existentes entre meados do século 

19 e início do 20, houve um que foi guiado pela tecnologia construtiva moderna, perceptível 

nos discursos de arquitetos, quando se notou, cada vez mais, a amplitude:

“Da mesma forma com a arquitetura contemporânea. Essa feição industrial 

que, erradamente, lhe atribuímos, tem origem além daqueles motivos de 

ordem técnica, já referidos, e social, a que as regras atuais da “bienséance” 

não permitem alusão – num fato simples: as primeiras construções em que se 

aplicaram os novos processos foram, precisamente, aquelas em que, por serem 

exclusivamente utilitárias, os pruridos artísticos dos respectivos proprietários e 

arquitetos serenaram em favor de economia e do bom-senso – permitindo assim 

que tais estruturas ostentassem, com imaculada pureza, suas formas próprias de 

expressão. Não se trata, porém, como apressadamente se concluiu – invadindo em 

lamentável confusão – de um estilo reservado, apenas, a determinada categoria 

de edifícios, mas de um sistema construtivos absolutamente geral” (COSTA, 1936 

apud: XAVIER, 2007, 33).

Torna-se evidente a transmutação do conceito de arquitetura no decorrer do 

século 19, reflexo da revolução industrial, que teve impacto nos costumes e no modo de vida 

da sociedade. As impressões deixadas repercutiram em todas as formas de expressão e em 

todas as artes:

“A atmosfera é de apreensão, como se o fim do mundo se aproximasse, cada qual 

se apressando em gozar os últimos instantes de evasão: escrevendo, pintando, 

esculpindo – as últimas folhas, telas ou fragmentos de emoção desinteressada, 

antes da opressão do curral que se anuncia com a humilhação do mergulho 

carrapaticida” (COSTA, 1936 apud: XAVIER, 2007, 19).
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Acredita-se que essas palavras reflitam as aspirações do jovem arquiteto Costa, 

que proclamava a falta de rumo da arquitetura brasileira:

“Todos, porém, de acordo com o seguinte princípio inicial: a arquitetura está além; 

a técnica – é o ponto de partida. E, se não podemos exigir de todos os arquitetos a 

qualidade de artistas, temos o direito de reclamar daqueles que o não forem (sic), 

ao menos, a arte de construir” (COSTA, 1936 apud: XAVIER, 2007, 32).

O artigo foi escrito em 1936 e publicado na Revista da Diretoria de Engenharia 

da Prefeitura do Distrito Federal (PDF), resultando do encontro de discussões que 

tomaram corpo no Brasil a partir de meados da década de 1920, momento em que começam 

a aparecer com maior frequência as disparidades da prática arquitetônica, retomadas em 

1936, coincidindo com a segunda vinda ao Brasil do arquiteto Le Corbusier.

Após 1929, foram reveladas com maior destaque a conivência de distintas 

práticas arquitetônicas que procuravam novo estilo, cuja referência principal permanecia 

na França, que organizou, em 1925, a Exposição Internacional das Artes Decorativas e 

Industriais Modernas144 de Paris:

“A Exposição de 1925 mostrou bem a situação ambígua em que se encontrava 

a arquitetura moderna da França. Seus organizadores haviam decretado que 

não acolheriam nada que se assemelhasse ao “pastiche”, e houve algumas 

manifestações de franco modernismo, as contribuições de T. Garnier, A. Perret, Le 

Corbusier, Mallet-Stevens, (...); mas eles permaneceram exceções e o título mesmo 

da exposição, “artes decorativas”, não incentivava a um modernismo rigoroso, 

já que excluía o décor. A tendência geral da exposição tendia a moderação” 

(JULLIAN, 1984, 168).

Apesar da leitura do historiador francês René Jullian estar calcada em uma noção 

de arquitetura moderna distinta da que se propõe discutir aqui, chama a atenção o relato 

da tendência a moderação. Concordando com a perspectiva imposta pelos organizadores 

da exposição, situou-se uma das poucas notícias sobre o evento no Brasil, foi divulgada pela 

Architectura no Brasil: “Nota-se na seção referente a arquitetura a ausência completa das 

144      Exposition Internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes.
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ordens clássicas e das formas criadas pelos estilos tradicionais” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 

nov. 1925, 52).

Outro relato, desta vez no Uruguai, foi do arquiteto Mauricio Cravotto que 

realizou uma conferência sobre a exposição abarcando complexo pensamento sobre a 

arquitetura moderna que se evidenciava em meados do século 20. A realização da exposição, 

para Cravotto, foi a expressão dos esforços de unir os artistas e industriais, uma tarefa 

pouco simples, mas a “harmonização de conceitos heterogêneos com a visão dirigida sempre 

ao problema econômico, e se por isso não é uma realização perfeita tem, entretanto, um 

programa artístico” (CRAVOTTO, 1925, 272). De outra forma, essa união entre arquitetos 

e industriais pode ser lida como o fim dos antagonismos entre o engenheiro e o arquiteto. 

Dessa cooperação surgiram os programas dos pavilhões:

“Os industriais, compreendendo que a aliança com os artistas criadores de 

formas, com os comerciantes, divulgadores da produção mesma, poderia 

resultar no desenvolvimento da arte e da produção, formaram um conjunto 

e necessitaram de ambientes cada vez mais vastos para expor seus produtos” 

(CRAVOTTO, 1925, 272).

O lema era “Evitar o bazar, evitar o estilo exposição, criar o estilo vivo, simplificar”. 

Cravotto esclareceu que simples não era a mesma coisa que rudimentar nem despojado, 

mas era o “principio do que é criado com sobriedade, lógica, fineza e força”. E definia a arte 

decorativa moderna como sendo a que “usa desses fatores como fundamental; expressa 

com sinceridade de forma e permite o triunfo do material” (CRAVOTTO, 1925, 272). Esse 

material foi o

“cimento, base das estruturas modernas, já belo em sua absoluta verdade, como 

o tem expressado Perret em Raincy e no teatro da exposição, pode todavia ser 

enobrecido com a pintura moderna, com relevos esculpidos com a cerâmica 

incrustada” (CRAVOTTO, 1925, 277).

Ora, se não era para se seguir qualquer estilo tradicional ou clássico, qual a melhor 

orientação para a nova arquitetura? “O material ou, se preferir, o “aparelho” da arquitetura 

moderna é, sem dúvida, o concreto armado” (EXPOSITION... 1928, 15 apud: SEGAWA, 1999, 

59). Tal paradigma foi levantado pelo arquiteto Hugo Segawa, em Arquiteturas no Brasil 

1900-1990, que mostrou como as ideias expressas no relatório da exposição, publicado em 
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1928, estavam intrinsecamente relacionada ao pensamento do arquiteto August Perret:

“Que formas nascem, então, naturalmente, do concreto armado? As formas 

simples e grandiosas. Apiloado nas fôrmas, ele exclui as complicações. Se se presta 

para amplas abóbodas, ele se coloca, sobretudo em honra à linha horizontal. A 

plena seção de seus pilares lhes confere uma elegância austera. Nada de bases, 

pois a coluna brota do solo. Nada de capitéis, porque a viga e a coluna são da 

mesma matéria. O capitel, útil em uma construção de pedras emparelhadas, por 

repartir sobre o apoio a carga da arquitrave ou lintel, torna-se supérfluo em um 

sistema monolítico” (EXPOSITION... 1928, 15 apud: SEGAWA, 1999, 59-60).

Esse novo estilo delineado com base na aplicação do sistema construtivo 

satisfez, segundo o relatório, com economia “as exigências de variados programas de tal 

modo que seu emprego tende a se tornar universal”. Meta que não chegou a ser alcançada 

pela predominância de “tendências individuais (que) mantém grande variedade nas soluções 

arquitetônicas, assim como na decoração pintada ou esculpida dos edifícios” (EXPOSITION... 

1928, 15 apud: SEGAWA, 1999, 59-60).

A obra de August Perret foi difundida entre os arquitetos e engenheiros 

brasileiros, argentinos e uruguaios por meio dos periódicos franceses, pelos álbuns da editora 

Morancé e por duas obras monográficas. A primeira foi publicada pelo museólogo Paul Jamot, 

em 1927, A & G Perret, que demonstrou como o arquiteto-construtor soube aproveitar todas 

as características do material, que eram sua “plasticidade, solidez e economia”, para “marcar 

o surgimento de novo estilo apropriado ao material novo e aos novos métodos” e revolucionar 

estética da arquitetura (JAMOT, 1927, 1).

Um ano depois, Marcel Mayer145 lançou a edição com o título A & G Perret 

criticando os arquitetos que se aproveitaram do movimento de reconciliação do público com 

a arquitetura, iniciado com a exposição, e a transformando em moda. Para tanto, procurou 

redefinir o conceito de arquitetura para os Perret:

145   O artigo Arquitetura do Cimento Armado, originalmente publicado na revista de 
vanguarda L’Amour de l’Art, de Marcel Mayer, foi publicado na Arquitectura, a revista da Sociedad Central 
de Arquitectos de Montevideo com o propósito de possibilitar o conhecimento das diversas correntes de 
opinião sobre a arquitetura moderna, sendo publicado após um artigo de Le Corbusier. MAYER, Marcel. 
Arquitectura Del Cemento Armado. Arquitectura. Montevideo: n. 129, ago. 1928, p. 179-182.
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“Arquitetura não é somente a arte de construir respondendo perfeitamente as 

necessidades de cada problema particular, é também e principalmente a arte de 

compor com dados. Boa composição é aquela que exprime claramente a vontade 

geradora com a máxima precisão e o mínimo de meios” (MAYER, 1928, s.p.d.).

Expressão e simplicidade formavam a base da composição, sendo essa a chave 

da arquitetura dos irmãos Perret, calcada no respeito às leis clássicas e eternas da teoria 

arquitetônica. A argumentação de Mayer compartilhou dos mesmos pressupostos expostos 

no relatório da Exposição das Artes Decorativas, indo além ao entender que a “arquitetura-

concreto” não era apenas construir com concreto armado:

“É necessário, para ali chegar, juntar a ciência do engenheiro à sensibilidade do 

arquiteto. Os cálculos não são suficientes, a chama artística deve os animar. A 

lógica da equação deve ser aliar a lógica humana, essencialmente sensível, e o 

gosto” (MAYER, 1928, s.p.d.).

Logo, as leis da estética do sistema construtivo eram “a afirmação da estrutura, 

clareza das proporções, pureza e nobreza da linha” (MAYER, 1928, s.p.d.). Assim, as primeiras 

obras de Perret, como o prédio de apartamentos na rua Franklin e a garagem na rua Ponthieu, 

foram experimentações de um “estilo usina”, onde o estilo advém em deixar a estrutura 

aparente e visível. De fato, na exposição de 1925, a melhor obra da corrente modernista 

francesa, que após a década de 1960 ficou conhecida como Art Déco, foi o teatro concebido 

pelos Perret e que se constituiu como um manifesto do que poderia ter sido a arquitetura 

déco, entendida como unidade entre decoração e construção.

Segundo analisou o arquiteto Jorge Ramos em El sistema Del Art Déco: Centro 

y Periferia, tais formulações teóricas compuseram as bases de um movimento composto 

pela fusão de diferentes manifestações artísticas, a partir de 1900, como as referências do 

Art Nouveau inglês e belga, mas que ganhou maior diversidade após a Primeira Grande 

Guerra com o pronunciamento das outras formas de expressão artística (pintura, dança, 

cenografia, escultura etc.), caracterizado por uma proposta nacional. Tal corrente estilística 
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foi fundamentada por uma tradição146 própria de acordo com as necessidades da sociedade 

francesa e se opunha a vertente da racionalidade abstrata de caráter universal. O movimento, 

no fim, demonstrou-se heterogêneo demais, predominando por um lado, uma linguagem que 

se vulgarizou, por outro, a consolidação de uma linha mais retrógrada e comercial, ligada as 

criação imagética de grandes conglomerados empresariais (DÍOS, ago. 1991, 4-5).

Concomitantemente, um fenômeno único da modernidade adveio, possibilitado 

pela troca de ideias e pela circulação de conhecimento cada vez mais rápida, como visto 

pelos depoimentos do arquiteto uruguaio, bem como pela nota divulgada em Architectura 

no Brasil. Este fenômeno foi a construção de uma expressão arquitetônica para os arranha-

céus de Nova York com base nas mesmas referências do movimento francês. Dele surgem 

os edifícios Empire State (1929) e o Rockfeller Center (1931). Há, segundo Ramos, uma 

identificação entre os cinemas, o desenho industrial e esses arranha-céus com o novo estilo. 

Daí veio os caminhos para sua repercussão no Brasil.

O ano de 1925, também, pode ser considerado o marco inicial da construção dos 

edifícios em altura na cidade do Rio de Janeiro – surgindo na área do antigo Convento da 

Ajuda, foram depois sendo implantados ao longo da orla carioca pela antiga avenida Beira-

Mar, seguindo para Glória, Flamengo e Botafogo, onde esconderam a visão do morro da 

Viúva, chegando aos bairros de Leme e Copacabana, onde ganharam novas feições a partir da 

década de 1930. Já não eram mais edifícios para escritórios, mas uma “mania do apartamento 

generalizou-se de tal forma, que até mesmo em sítios desertos, como a avenida Niemeyer, 

houve quem se lembrasse de erguer um arranha-céu” (CAMARGO, 20 jan. 1937, s.p.d). Moda 

que transformou Copacabana “no bairro do cimento armado”, com 153 “prédios construídos 

de concreto”, sendo os aspectos do Rio Moderno dos arranha-céus, encarados com cautela, 

mesmo pelo comentador mais ufanista:

“Será isso um bem ou um mal para Copacabana? Depende da forma como se 

146     Segundo Colllins, em Changing ideals in Modern Architecture, o qual abordou a questão 

dentro de outra ótica, há no âmbito das escolas de engenharia e militares a formulação de teorias, em meados 

do século 19, que relacionam a questão da forma da edificação com o uso, o clima e os materiais de construção 

locais. Uma delas foi a concebida pelo engenheiro Ardant, que apesar de se destacar por ideais avançados 

para o momento, considerava que não deveria se criar novo estilo dentro dessas condições. Para ele, a noção 

de estilo transcendia tais relações calcadas no existente, pois dependia de regras secularizadas, como os da 

arquitetura clássica (COLLINS, 1965, 194-196).
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encare o problema. Do ponto de vista urbanístico, são de opinião os entendidos 

que o que ali se está operando constitui verdadeiro atentado ao bom-senso. Os 

mastodontes não deviam ser levantados na avenida Atlântica à beira da praia, pois 

impedem a vista dos planos posteriores e formam barreira à passagem da brisa 

marítima. O ideal seria as construções elevadas partissem da montanha para o 

mar, aproveitando o declive dos morros que contornam o bairro, num decrescendo 

que viesse terminar em prédios simples, de dois ou três andares (tipo palacete ou 

bungalow, com jardins) à orla da praia” (CAMARGO, 20 jan. 1937, s.p.d).

Que se indagou do futuro daquele bairro, numa descrição quase exata:

“Mas o que começou errado não, mas jeito de endireitar. Daqui a alguns anos, 

aquele populoso bairro estará reduzido a um maciço de concreto. E onde 

havia terreno de sobra e extensas áreas desabitadas, veremos as de moradores 

alojados em planos superpostos, sem jardins, sem parques ou campos de recreio” 

(CAMARGO, 20 jan. 1937, s.p.d).

Acompanhou a notícia um levantamento da quantidade de arranha-céus 

construídos nos bairros da zona sul e à altura deles, dados que começaram em 1933, 

depois da organização da Diretoria de Obras da Prefeitura do Distrito Federal, iniciada com 

a Revolução de outubro de 1930, no âmbito do governo federal que depôs o presidente 

Washington Luís, assumindo a posição, Getúlio Vargas. Adolfo Bergamini foi indicado por 

este como prefeito-interventor da capital federal, reformando o sistema administrativo com 

a revisão de todos os projetos realizados pelo seu antecessor, Prado Junior, como o Plano 

Agache. A crise de 1929 atingiu o Brasil nesse momento e as classes média e alta, no intuito 

de proteger suas poupanças, passaram a investir no mercado imobiliário, o que explica, por 

um lado, o incremento nas construções de edifícios de apartamento em altura. Por outro lado, 

houve a regulamentação do decreto nº. 3.932147, em 1º de janeiro de 1932, das construções de 

concreto armado, incorporado ao primeiro Código de Obras148 da cidade em 1937 (OLIVEIRA, 

2009, 173 e 176).

147     Regulamentação para as construções de concreto armado, aprovado pelo decreto nº. 
3932, de 1º de julho de 1932. Revista Brasileira de Engenharia. Rio de Janeiro: Ano XIII, tomo XXIV, no. 
4, outubro 1932, p. 111-114.

148       Decreto nº. 6000, 1º jul. 1937.
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Fig. 34. O conjunto de prédios da Cinelândia no final da década de 1936.

Fig. 35. O Edifício Ok, projeto e construção da Gusmão, Dourado & Baldassini.

Fig. 36. Os primeiros edifícios de apartamento 
surgem no Leme.
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Imagem de modernidade compartilhada também pelo engenheiro Bastos Tigres, 

que descreveu a forma dos arranha-céus de concreto armado:

“Dentro em pouco, não haverá mais, para pasto dos nossos olhos, nem águas, nem 

matos, nem colinas; em vez disso, de todos os lados, emparedando-nos, asfixiando-

nos, os feios e abrutalhados paralelepípedos de cimento armado, esburacados 

de janelas retangulares, lisas, nuas, sem um friso decorativo, lembrando olhos 

desprovidos de pestanas e sobrancelhas” (TIGRES, 19 jan. 1937, s.p.d).

Mania essa que foi revertida na “pandemia do arranha-céu” e “do cimento armado”, 

descritas por Bastos Tigres como “gripe do feio utilitário”, “catapora do interesseiro hediondo” 

e “mesmice arquitetônica”. Edificações também criticadas por parecerem todas iguais: “É o 

standard, o “tal qual”, a cópia de carbono” (TIGRES, 19 jan. 1937, s.p.d).

Mas afinal, além de serem construídos de concreto armado, quais foram as 

características dessa arquitetura? A estrutura de concreto armado facultou o desprendimento 

de questões tradicionais impostas à prática arquitetônica, criando novos recursos estilísticos 

com base nas possibilidades técnicas construtivas, tais como os balanços, pelo uso inteligente 

da concepção estrutural do sistema pilar-viga, os jogos entre cheios e vazios como as 

varandas, a movimentação da fachada no sentido horizontal ou vertical, as plantas livres e os 

grandes planos envidraçados. Por contra, persistiu a necessidade de ornamentar a fachada, 

certamente, menos acentuado do que antes, mas demarcava-se a entrada do edifício com o 

emprego de pedras ornamentais (mármores, granitos etc.), a marcação do entablamento e a 

aplicação de texturas ou murais de alto-relevos feitos com cimento.

Características confirmadas por Augusto Perret durante conferência realizada no 

Instituto de Música no Rio de Janeiro em setembro de 1936, durante seu retorno a Paris, 

vindo de Buenos Aires, quando mencionou a revolução empreendida na arquitetura pelo 

sistema construtivo: “Marquises e balanços lançam-se ao espaço, muito além dos pontos de 

apoio, num conjunto harmonioso de formas”. O ornamento, logo, foi excluído por não possuir 

mais função, somente em casos específicos: “apenas a presença singela de alguns órgãos 

protetores da fachada”. A questão da durabilidade e da permanência da obra de arquitetura, 

diante de outras como a criação do novo, foi cara a Perret, pois, para ele, da persistência “é 

que provém a beleza da construção. A novidade trás apenas emoções breves e momentâneas” (O 

JORNAL, 23 set. 1936, s.p.d.).
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Foi a essa arquitetura que o arquiteto Adolfo Morales de los Rios se referiu 

como moderna diante da “pseudarquitetura”, citada como epígrafe no início dessa seção. 

Uma arquitetura cujo representante no Rio de Janeiro foi o arquiteto inglês Roberto Russel 

Prentice (1884-1960), autor de diversos edifícios no Centro e em Copacabana, entre eles o 

Nilomex, o Standard, o Itaoca (em sociedade com o austríaco Anton Floderer) e o Labourdette. 

Segundo Rios, havia começado a revisão, por parte dos arquitetos franceses, de suas práticas 

ultramodernistas, calcados na uniformização e na estandardização, adotada diante das 

circunstâncias econômicas e políticas do período pós-guerra. Logo,

“Diretrizes outras teriam de ser adoradas se se desejasse possuir, de futuro, 

arquitetura, na verdadeira acepção do termo. Das formas estruturais do 

exclusivo tecnicismo construtivo, de uma arquitetura por demais geométrica, do 

inadequado emprego do concreto armado e do abuso do vidro, abolição completa 

da decoração e da molduragem (sic), passou-se para a criação de novas formas e 

de inéditos processos decorativos. Foi o que nos demonstrou a Exposição de Artes 

Decorativas de Paris” (RIOS, 24 nov. 1937, s.p.d.).

Para Rios, foi após 1925 que a arquitetura francesa, feita pelos arquitetos August 

Perret, Mallet-Stevens, Tony Garnier, Bourgeois e outros, se desenvolveu “... indicando novos 

rumos artísticos e lógicos”. E solenizou o princípio do “ocaso da machorra arquitetural” (RIOS, 

24 nov. 1937, s.p.d.).

Algumas considerações. Pós-1940: da teoria a prática. A 
vulgarização do concreto armado na construção civil brasileira

“No Brasil, tem ele qualidade que o torna precioso: permite construir, com 

materiais e projetos nacionais, obras que, outrora, só poderiam ser feitas em 

estruturas de aço importado” (TELLES, 1944, 264).

 “Outra razão provável é que, no Brasil, desde muito cedo se havia começado 

a empregar o concreto armado nas estruturas de grandes obras, em contraste 

com a tendência reinante nos Estados Unidos, onde a arquitetura de grande 

envergadura era baseada no emprego de estruturas metálicas” (Giedion, 1956 

In: MINDLIN, 2000, 17).
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O historiador e engenheiro mecânico Sigfried Giedion formou-se na mesma escola 

técnica que Maillart, num período marcado pelas intensas transformações, como vimos, de 

formação de um campo especializado na tecnologia construtiva do concreto armado. O processo 

de constituição dessa cultura técnica foi longo e complexo – mais de um século de formulação, 

experimentos e, por fim, a teorização do concreto armado que permitiu sua rápida difusão. Não 

apenas de ciência e teoria se concebeu o conhecimento da construção civil, dotada também de 

aspectos artísticos, do imaginário e de um sentido abarcado pelas emoções.

A condição de centralidade da tecnologia construtiva na sociedade contemporânea, 

em momentos de aquecimento econômico, pode ser percebida pelo desenvolvimento do 

campo da construção civil, dos empreendimentos imobiliários e das obras de infraestruturas 

urbanas e regionais. Pode-se dizer que isso também ocorreu nas primeiras décadas do século 

20. Fato que repercute também no estado da mão de obra, desde a mais simples, como a de 

auxiliar de pedreiro, a mais especializada, o engenheiro. Um fenômeno recente, decorrente 

disso, é a divisão de especializações antes gerais, como as de arquiteto e de engenheiro civil, 

em conhecimentos específicos de pequena escala.

Quando abordamos o processo histórico de desenvolvimento do aço e do 

cimento, resultantes da transformação, por meio de procedimentos químicos e industriais, 

de matérias-primas rudimentares como ferro, cal e agregados, procuraram desvendar seus 

diversos aspectos. Isso inclui sua caracterização química, física e mecânica, sua fabricação 

e seus equipamentos, bem como toda tecnologia construtiva envolvida. O entendimento 

das potencialidades de cada técnica construtiva e da junção de ambas criando novo sistema 

construtivo fruta de diferentes proposições foi normalizado pelas regulamentações que 

definiram regras claras de produção, dosagem e construção (FRANCESCONI, 1996, 134). 

Isso representou maior segurança e controle nas obras de concreto armado, permitindo sua 

difusão, bem como a transformação na tecnologia construtiva do século 20. Por outro lado, foi 

o cerceamento da criatividade formal focada na construção e na solução espacial decorrente 

das pesquisas que não possuíam nenhuma amarra, nem limite.

Com a construção dos edifícios da nova capital, Brasília, inaugurada em 21 de 

abril de 1960, onde essas condições ainda se impunham, houve a transformação paulatina da 

construção de concreto armado de uma prática intelectualizada para uma prática corrente 

devido sua divulgação em termos simplificados. Os galpões de indústria, cuja construção 
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possuía uma solução formal resultante da técnica construtiva e de busca em surpreender 

o usuário visualmente, perdeu-se na rotina. Uma marquise não mais causava espanto pois 

era reproduzida em toda nova construção em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto 

Alegre etc. Os edifícios em altura já não configuravam mais seu entorno urbano, por meio de 

varandas em balanço desenhadas gentilmente em curvas.

A construção civil tem um papel de destaque para a economia de uma nação. O 

setor emprega mão de obra qualificada e não, direta ou indiretamente, ao gerar demanda 

para o setor secundário de produção de aço e de cimento, além de alguns mais rudimentares 

como pedreiras (donde se extraem as britas) e extrações de areia. Os negócios imobiliários 

representam, numa relação direta, o aumento do poder aquisitivo da população. No Brasil, 

fez-se uma opção pela cultura técnica do concreto armado. Mas será que ela ressoa na solução 

formal e estética final dos edifícios atuais?

A ligação entre uma cultura técnica, provinda da tecnologia construtiva, e o 

imaginário da sociedade conecta-se aos conceitos estéticos de cada época, que se transformam 

na continua troca de ideias que se intensifica nos dias de hoje emprego de tecnologias digitais 

e de experiências entre os profissionais do espaço: arquitetos, engenheiros e construtores. 

Buscar-se-á assim entender, no próximo capítulo, a ação das grandes construtoras de origem 

alemã e da dinamarquesa no Brasil e suas conexões com países vizinhos: Argentina e Uruguai.

Versar-se-á sobre a ação de um dos principais agentes desse processo – as grandes 

empresas construtoras, verdadeiras multinacionais que impulsionaram as transformações 

no mercado da construção civil ao introduzirem uma atuação diferenciada das firmas de 

engenharia nacionais, principalmente a partir da década de 1920.
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“Foi em termos de construção que se definiu, desde 

o principio a corrente de renovação da arquitetura. E teria de 

ser mesmo assim, porque os processos de construção estiveram 

sempre na base de toda renovação arquitetônica” (SANTOS, 

1954, 58).

C A P Í T U LO  3
As grandes empresas construtoras e a modernização da 

arquitetura sul-americana
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C A P Í T U LO  3
As grandes empresas construtoras e a modernização da 

arquitetura sul-americana

“Todas as partes da edificação de concreto são essencialmente estruturais” – 

palavras do arquiteto norte-americano Theodore Smith-Miller1, atuante no mercado da 

construção em Santiago do Chile com o escritório de arquitetura Smith-Solar & Smith-Miller 

Architects2, publicadas no periódico American Architect and Architecture, de Nova York, 

em janeiro de 1937. Novas conotações eram assim atribuídas para a prática arquitetônica 

corrente nos países sul-americanos, com destaque para casos exemplares concretizados na 

Argentina e no Uruguai (SMITH-MILLER, jan. 1937, 76).

Essa bem-sucedida empreitada da criação de nova arquitetura sul-americana – 

entendida como o conjunto de países do cone sul: Chile, Argentina e Uruguai – foi apoiada 

na cultura técnica do concreto armado, constituída como um campo consolidado por 

instituições de ensino e associações dotadas de um discurso e de obras exemplares. Smith-

Miller, no decorrer do artigo, aponta os aspectos que diferem a construção de concreto na 

América do Sul da do Norte, como o estabelecimento de práticas autônomas, e sobretudo a 

máxima exploração das potencialidades da tecnologia construtiva. 

A industrialização demandava pela modernização das construções e por 

edificações mais resistentes e duráveis, causa apontada como determinante pelo arquiteto 

norte-americano para as transformações na prática dos arquitetos e engenheiros. Após 

a Primeira Guerra Mundial, ficaram claros os obstáculos impostos à construção civil pela 

predominância das importações de estruturas metálicas da Europa e dos Estados Unidos, as 

quais foram logo substituídas por um novo material, cuja facilidade de provisão das matérias-

primas que o compõe foi um aspecto fundamental.

O rápido desenvolvimento das construções nesse novo material, no Cone Sul, 

1  O arquiteto Theodore Smith-Miller era filho do arquiteto chileno Josué Smith-Solar com 
uma norte-americana, ele cresceu em Santiago. Formou-se em arquitetura pela Escola de Arquitetura da 
Universidade de Columbia, de Nova York.

2  O escritório composto por pai e filho, foi um dos mais importantes, nas décadas de 1920 
e 1930, no Chile, realizando obras inovadoras, como o edifício mais alto de Santiago do Chile.
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foi impulsionado, por um lado, pela carência de aço e peças metálicas para a construção 

civil, em decorrência do conflito da Primeira Guerra, 1914-1918. As indústrias siderúrgicas 

europeias e norte-americanas redirecionaram boa parte de suas atividades para a produção de 

armamentos, provocando a falta de aço e de peças metálicas para a construção civil nos países 

não beligerantes. Por outro lado, na América do Sul, a existência de fontes naturais de todas 

as matérias-primas da composição do concreto armado, como areia, pedra britada e cal, bem 

como, a produção industrial de cimento e a de aço redondo, que já supria os mercados internos.

Após 1922, o concreto armado teve seu emprego generalizado em todos os tipos 

de obra. Arquitetos começaram a projetar usando o sistema construtivo como alvenaria e, 

no afã de imitar a arquitetura europeia, aplicou-se o reboco colorido nas superfícies das 

fachadas, simulando a pedra. Segundo Smith-Miller, a flexibilidade do concreto e a facilidade 

com que o reboco podia ser moldado nos mais diferentes ornamentos auxiliaram na 

conformação de uma arquitetura “florida”, incorrendo na dissimulação dos prédios “bolos de 

noiva de concreto do Caribe ao Cape Horn” (SMITH-MILLER, jan. 1937, 75). Do mesmo modo, 

essa forma de prática arquitetônica chegou a difundir-se nos Estados Unidos, como uma das 

etapas do desenvolvimento dos arranha-céus, quando a estrutura metálica funcionou como 

suporte para a arquitetura de pedra. Palavras que, de algum modo, se conciliam com as do 

arquiteto brasileiro Lucio Costa, que confronta a questão da arte, entendida nos subterfúgios 

da academia (arquitetos norte-americanos) e a técnica, como tenacidade e dedicação 

(engenheiros norte-americanos):

 “Enquanto os engenheiros americanos elevam a uma altura nunca 

dantes atingida, as impressionantes afirmações metálicas da nova 

técnica – os arquitetos norte-americanos, vestindo as mesmas roupas, 

usando os mesmos cabelos, sorrisos e chapéus, porém desgostosos 

com o passado pouco monumental que os antepassados legaram e 

sem nada compreender do instante excepcional que estamos vivendo 

– embarcam, tranquilamente, para a Europa, onde se abastecem das 

mais falsas e incríveis estilizações modernas, dos mais variados e 

estranhos documentos arqueológicos, para grudá-los – com o melhor 

cimento – aos arcabouços impassíveis, conferindo-lhes assim a desejada 

percentagem de “dignidade” (COSTA, 1936 In: XAVIER, 2007, 26).

A mudança foi atribuída, assim ao início do ensino da teoria do concreto armado 
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nas escolas de arquitetura e a divulgação dos ideais da nova plasticidade e liberdade projetual 

pela premissa do sistema construtivo, em que “nenhum outro sistema construtivo esconde 

a função que o concreto está executando, como pode ocorrer em outros tipos de construção” 

(SMITH-MILLER, jan. 1937, 76).

A forma proveniente da racionalidade construtiva só foi possível ao pensar-se na 

arquitetura em função do seu programa e como consequência das leis físicas que governam 

as construções. No entanto, não estaria deixando de ser arquitetura o projeto proposto? 

Indagou Smith-Miller, encontrando a resposta no diálogo entre o trabalho do arquiteto e o 

do engenheiro, uma cooperação capaz de produzir uma estrutura eficiente, econômica e bela. 

Já se provou vantajosa tal relação, pois, em 1937, o arquiteto norte-americano conseguiu 

identificar cinco obras exemplares, sendo quatro construídas em Montevidéu e uma em 

Buenos Aires, relacionando nelas as seguintes diretrizes: 1) a estrutura ideal é composta por 

pilar e viga, calculada para suportar a construção de paredes em qualquer ponto da área do 

piso; 2) a seção delgada dos pilares e a flexibilidade espacial; 3) aberturas nas lajes dos pisos; 

4) a adaptabilidade e a leveza do concreto armado, expressado nas construções em balanço; 

5) a estrutura de concreto armado pode ser moldada nas condições necessárias para resistir 

a um terremoto; e, 6) a proteção das paredes externas da insolação pelo seu cobrimento por 

reboco (SMITH-MILLER, jan. 1937, 76). O conjunto dessas características essenciais compõe 

a construção de concreto sul-americana, o qual lembrou Smith-Miller, estar relacionado à 

América do Sul, cabendo apenas a esses lugares e segundo suas condições.

Esse olhar estrangeiro, um entre tantos outros que sobrevieram, deu tom 

a esta nova prática arquitetônica e construtiva, a qual, em meados da década de 1930, se 

mostrou abrangente na paisagem construída das principais cidades do Chile, do Uruguai 

e da Argentina, bem como do Brasil. Apesar do arquiteto norte-americano não mencionar 

o Brasil, seja pela distância territorial, seja pela questão da língua, ousa-se apropriar do 

ideário exposto no artigo como mote de discussão do presente capítulo, sem correr o risco de 

incoerências, como ficou comprovado ao longo do capítulo anterior.

Percorrer-se-á o caminho inverso ao constatar-se, desde o princípio do capítulo, 

que a consolidação da cultura técnica do concreto armado permitiu se configurar em uma 

prática arquitetônica. Entende-se nova arquitetura como aquela em que o partido decorre da 

mediação entre os aspectos artísticos e os construtivos, autônoma e própria aos países sul-

americanos, como consequência da ação das empresas construtoras estrangeiras detentoras 

do conhecimento sobre o sistema construtivo, atraídas pela modernização das cidades e dos 
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países sul-americanos. A partir da análise da atuação dessas firmas, é possível identificar 

uma conexão entre os profissionais do espaço construído mais amplo do que normalmente 

se conhece – Brasil e Europa – para Brasil, Europa, Argentina, Uruguai, Estados Unidos etc. 

Demonstra-se assim que os diálogos se deram em distintos campos – os Congressos Pan-

Americanos de Arquitetos são um exemplo – e em diferentes esferas. Nesse sentido, as 

empresas construtoras inserem-se não como peças-chaves na questão da identidade nacional, 

uma vez que seu objetivo tem um cunho mais pragmático, mas de forma a adaptarem-se às 

condições e características locais para poder conquistar mais encomendas.

Para dar conta de tal complexidade, o capítulo foi dividido em três partes: 

1) o processo de modernização de dois países sul-americanos, em particular Brasil e 

Argentina, entendido desde a análise da evolução urbana das cidades-capitais das jovens 

repúblicas, buscando-se similaridades e diferenças, destacando os momentos de inserção 

das construtoras estrangeiras; 2) as empresas construtoras como responsáveis por vários 

empreendimentos no continente sul-americano, sendo alguma dessas obras essenciais, 

pontuando-se os aspectos inovadores para a compreensão do desenvolvimento da nova 

prática arquitetônica destacada por Smith-Miller; 3) Adequação e incorporação de um 

corpo de profissionais capazes de assimilar o novo conhecimento decorrente da atuação 

das construtoras, apesar de estrangeiras, permitindo a transmutação numa prática nova e 

própria da América do Sul, criando nova geração.

Concomitantemente à modernização (produtiva, tecnológica e econômica), que 

resultou no delineamento das bases da cidade moderna, os sons da metrópole abafaram 

o descompasso entre as ações e as intenções do projeto moderno. No filme São Paulo, a 

symphonia da metrópole, de 1929, produzido por dois imigrantes húngaros – Adalberto 

Kemeny e Rudolf Rex Lustag – mostrou-se a rotina de uma cidade em desenvolvimento: 

pessoas correndo para chegar ao trabalho, construções de arranha-céus com seus operários 

desafiando o perigo nas alturas, bondes e automóveis que lutam pelo pouco espaço existente 

nas vias com os pedestres, enfim, um dinamismo próprio de toda metrópole comparável às 

europeias, como Berlim (CAMPOS, 2002, 461). Mas também exibiu outras cenas de uma São 

Paulo quase rural e pitoresca, o leiteiro entregando o leite logo cedo na porta da pequena 

casa em fileira, um comércio ambulante informal, característico das cidades pequenas.

Outro olhar inquieto estrangeiro foi o do suíço Blaise Cendrars, que chegou ao Brasil 

em 1924 a convite de Paulo Prado, em busca do exótico, do novo, daquilo que difere da realidade 

europeia. Conseguiu, vislumbrou outro mundo com aspectos diferentes e contrastantes, 
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como expressou na descrição de sua passagem por Recife: “o concreto armado que conquista 

as areias baixas de Pernambuco” (CENDRARS, 1926 apud: TAVARES, 2009, 79). As passagens 

pelo interior de Minas Gerais revelaram ao suíço as ambivalências entre um lugar esquecido 

e desprezado pelos brasileiros cultos, diferente dos padrões vigentes de estética, progresso 

e civilização coerentes ao modelo europeu. Em outro local, barragens e usinas hidroelétricas 

eram construídas desbravando esse campo escamoteado por grandes construtoras, não sem 

dificuldades, para provirem de energia elétrica as pequenas cidades mineiras.

Fato que faz com que se reflita sobre o verdadeiro tom que a modernização 

assumiu nas cidades sul-americanas, assim como das reais finalidades da implantação, 

nesses países, de empresas multinacionais – de exploração de serviços como eletricidade, 

comunicação e construção civil. Para o arquiteto Jorge Francisco Liernur, ficou ressaltado 

que essas transformações estruturais ocorreram por meio de um processo forçado, mediante 

atos de violência comercial, política ou armada, não apenas no caso latino-americano, 

incorrendo em imperfeições. Na arquitetura, reproduziu-se em forma de fragilidade e carência 

de autonomia das estruturas produtivas industriais e a falta de integração do conjunto 

da sociedade. Esse processo também foi responsável pela marginalização de boa parte da 

população nos processos dinâmicos da modernização (LIERNUR, 2008a, 10). De forma 

semelhante caminhou o estudo de Turazzi, demonstrando como a implantação das indústrias 

no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro a partir do século 19, ocorreu pela imposição da razão 

e da ordem sobre uma multiplicidade de manifestações culturais e sociais (TURAZZI, 1989). A 

Fig. 1. O carro de boi levando os materiais de construção para a obra da 
hidroelétrica de Alberto Torres, 1923.
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complexidade em gerar uma crítica coerente a esses impasses sociais, políticos e econômicos 

do processo de crescimento das cidades provocou, no caso da arquitetura, uma tendência de 

interpretações centradas na análise disciplinar de implantação do modernismo e, para tanto, 

deslocada da própria realidade. 

Se no início, segundo Smith-Miller, as primeiras manifestações do concreto 

armado na arquitetura sul-americana foram interpretadas como meras reproduções, daquilo 

que estava em voga fora do país, depois da introdução e da plena adequação do sistema 

construtivo, nova prática arquitetônica foi aprimorada pela premissa da racionalidade 

construtiva. Entre os protagonistas dessa empreitada, as grandes empresas construtoras 

ocupam um lugar singular: as de origem alemã como Wayss & Freytag, Philipp Holfmann 

& Cia./GEOPÉ e a dinamarquesa Christiani & Nielsen. A inserção dessas no contexto sul-

americano sucedeu por diferentes fatores, dependendo da construtora, mas um aspecto 

as relaciona, trata-se do papel desempenhado por essas empresas como agentes da 

modernização dos países.

3.1. As tessituras da modernização: as grandes construtoras 

chegam à América do Sul

“Toda cultura distingue-se por uma visão do mundo e das coisas, seu pensamento, 

uma maneira de nomeá-las, sua linguagem, e uma maneira de operar sobre elas, 

suas técnicas e suas artes; e todas essas dimensões estão implicadas e articuladas 

entre si” (SABUGO, 2007).

3.1.1. Cidades, metrópole e modernização

Na década de 1930 e 1940, o concreto armado substituiu a estrutura metálica 

como material estrutural, fato determinado, sobretudo pela consolidação de uma produção 

nacional de cimento Portland e relacionada à hegemonia de grandes empresas construtoras 

alemãs e da dinamarquesa, sobretudo, no caso brasileiro, na indústria da construção. Não há 

dúvidas sobre o papel desempenhado pelo Estado em matéria de criação de ferramentas e de 

demandas específicas às novas tecnológicas construtivas. Isso ocorre desde o início do século 

20 pela sua atuação como promotora de obras modernizadoras da estrutura tradicional, das 

cidades e do campo, norteador do desenvolvimento regional pela implantação, primeiro de 
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redes ferroviárias e depois rodoviárias. Atuou igualmente dando impulso à racionalização 

construtiva, auxiliando no processo de aceitação do concreto armado, que se converteu na 

técnica construtiva mais empregada nos três países, como será detalhado mais a frente.

Trata-se, de fato, de um jogo de interesses políticos tecidos pelos personagens 

expoentes no cenário das duas jovens repúblicas – Brasil e Argentina – entre os diferentes 

atores que compõem o complexo enredo do mundo moderno, no qual o interesse dos 

representantes da indústria do cimento e siderúrgica, bem como de grandes empresas 

construtoras é, apenas, um dos aspectos. A entrada na Revolução Industrial, meio século 

após a Inglaterra, em países como França, Alemanha e Estados Unidos, trouxe consigo a 

industrialização acelerada e a urbanização. Em 1800, a população total desses países era 

de 64 milhões, passando, um século depois, para 207 milhões (SUTCLIFFE, 1981, 2 apud: 

SIMÕES, nov. 2007, 2). Desse modo, a Inglaterra teve de procurar ampliar seu mercado de 

consumidores de seus produtos industrializados para além dos limites do velho continente, 

processo que teve princípio, anteriormente a esse novo fenômeno, com o monopólio dos 

transportes marítimos. A iniciativa inglesa foi seguida pelos alemães, franceses e norte-

americanos. Em contrapartida, as jovens nações sul-americanas precisavam inserir-se de 

modo ativo nesse complexo mundo industrializado e principalmente capitalista, como 

exportadoras de matéria-prima. Para isso, era necessária a montagem de um aparato 

de infraestrutura de suporte e de escoamento da lavoura e da mineração: implantação de 

estradas de ferro e atualização dos portos. 

No Brasil, segundo Benchimol, ao longo do período imperial foram outorgadas 

concessões de prestações de tais serviços a particulares, que custeavam todas as despesas 

de construção e implantação. Em contrapartida, essas empresas obtinham o lucro sobre sua 

exploração do serviço por um período estimado no decreto de concessão. Assim funcionou 

para boa parte das iniciativas de implantação dos serviços de estradas de ferro, coleta 

de esgoto, abastecimento de água, provisão de energia elétrica, iluminação pública etc. 

(BENCHIMOL, 1992, 45).

No fim do século 19, acrescido pela Abolição da Escravatura e o incremento na 

imigração, as cidades brasileiras se veem diante do imperativo da modernização. Sinais de 

novo polo produtor de café no interior do estado de São Paulo começaram a aparecer após 

1880. Isso determinaria a tendência de crescimento de São Paulo, como um centro urbano 

dotado de modernidade, competindo com o Rio de Janeiro. Porém, eram necessárias mudanças 

nas condições desse processo, começando pela reorganização do estado e de sua relação com 
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os grupos privados, e pela criação de ferramentas legais e urbanísticas, permitindo sua ação 

na cidade existente com maior eficiência, transformando-a numa metrópole.

Para poder entender com melhor consistência como cidades, sobretudo Rio de 

Janeiro, São Paulo e Buenos Aires, puderam conformar-se como metrópoles, equiparando-

se a outras como Paris, Londres, Berlim, Nova York etc., precisa-se compreender o sentido 

moderno da palavra. Segundo Liernur, tomando como parâmetro a definição simmeliana, a 

metrópole é “novo fenômeno” concebido novos parâmetros, distintos daqueles empregados 

para estudar a cidade no seu estado anterior, sendo um desses o dinheiro:

 “A metrópole simmeliana é, antes de tudo, a expressão do triunfo absoluto da 

economia monetária, e com eixo da liquidação das diferenças baseadas nos 

valores e dos limites entre o humano, as coisas e as esferas de ação. Enquanto 

na cidade tradicional ou nos pequenos povoamentos existe um núcleo de sentido 

que organiza os seres, coisas e ações, na metrópole estes fluem livres na sua 

própria dinâmica como parte do ciclo do dinheiro. No pequeno povoamento, esse 

núcleo está composto por crenças, tradições, memórias compartidas, enquanto 

na metrópole essa crença, tradição e memória dissolvem-se por completo” 

(LIERNUR, 2008b, 127-128).

Nesse sentido, inserem-se as ações do prefeito de Paris, Georges Eugène 

Haussmann (1853-1870), responsável por realizar uma reestruturação no tecido da cidade 

para fazer dela uma máquina perfeita, local por essência do capital. Haussmann criou um 

modelo de metrópole calcado na dupla indústria-cidade, bem como:

 “... inventou a casa burguesa como mercadoria imóvel; para ele é que nascem os 

bulevares, e ali é quando a indústria-cidade demonstra que está em condições de 

absorver competitivamente os capitais privados que até então se invertiam na 

produção industrial” (INSOLERA apud: LIERNUR, 2008b, 128).

Ser parte do sistema capitalista, entretanto, não foi condição suficiente para 

constituir uma metrópole, que além de ser o local físico onde a produção, a circulação, a troca 

e o consumo de mercadorias ocorrem de modo mais efetivo. Mais dois fatores foram decisivos 

para sua instituição: a divisão do trabalho e a articulação com o mundo, indo muito além dos 

seus próprios limites. Desse modo, configurou novo fenômeno dotado de complexidade nos 

vários níveis de abordagem, que compõe esse cenário moderno mundial.
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Intenso crescimento demográfico foi gerado pela expulsão dos habitantes do 

campo e de suas atividades habituais para os núcleos urbanos, onde se concentraram 

as principais atividades modernas. No início, esse crescimento foi realizado precária 

e especulativamente, como se deu com as habitações da classe trabalhadora, onde os 

proprietários de grandes edificações – geralmente antigos membros da nobreza – acabavam 

por dividir os grandes ambientes em pequenos espaços, sublocados para uma família inteira. 

O Estado moderno não assumiu, ainda, a resolução do problema, por estar regido por uma 

política liberal, no qual seu papel foi de guardião da moeda, garantindo que sua cotação 

refletisse as forças do mercado nacional (LÉVY, 1992, 183). 

Essa situação de congestão, aliada às condições de saúde pouco recomendadas, 

geraram inúmeros problemas, defrontados por novas disciplinas aplicadas à luz de novos 

conhecimentos, como higiene e engenharia sanitária. Estas surgiram com o intuito de 

pesquisar-se soluções para os problemas de: dejetos (redes de esgoto), provisão de água 

limpa (redes de abastecimento de água), projeto das cidades (canais para o escoamento 

de água pluvial), circulação e das habitações (estudos sobre a circulação dos fluidos, de 

cubagem, insolação e ventilação). Os núcleos urbanos acabaram, por fim, a serem dotadas de 

diferentes equipamentos de infraestrutura para seu perfeito funcionamento.

O que interessa, nesse momento, é a modernização apreendida com base na 

conotação de Marshall Berman como “os processos sociais que dão vida a esse turbilhão, 

mantendo-o, num perpétuo estado de vir-a-ser” (BERMAN, 2007, 25). Pode-se considerar 

como fontes alimentadoras desse turbilhão, tanto as inovações tecnológicas e os 

aprimoramentos na tecnologia da construção, quanto o crescimento populacional das 

cidades devido ao êxodo rural etc.

3.1.2. Apagando os vestígios do passado colonial, para construir a 
nação moderna

Brasil e Argentina possuem, de fato, trajetórias históricas e políticas muito 

complexas e diversas. Em 1822, o Brasil teve sua independência reconhecida, instaurando 

um regime político e administrativo de Império, uma situação dúbia em relação a sua 

antiga condição de colônia, tendo como imperador um membro da família real portuguesa 

ou um descendente brasileiro. Em 1810, com a Revolução de Maio, a Argentina conquistou 

sua independência dos espanhóis, contudo conviveu por mais de meio século de conflitos 
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internos pela afirmação do poder hegemônico, traduzidos em distintas propostas para a 

jovem nação. Somente, na passagem do século 19 para o 20 é que a situação começou a se 

estabilizar em ambos os países, que começaram a passar por um crescimento econômico, 

possibilitado pela firmação de acordos comerciais de privilégio, de início com a Inglaterra. 

Posteriormente, com o intenso enriquecimento dos países calcado na mercantilização de 

matérias-primas com os demais mercados – europeu e norte-americano –, houve o acúmulo 

de recursos para a urbanização das cidades, interferindo na derrubada das edificações 

construídas no período colonial para a abertura de grandes avenidas, espaços urbanos de 

representação dessas novas nações.

Optou-se por historiar cada processo separado por cidade-capital, começando 

pelo da Argentina, por uma questão literal de pioneirismo no continente sul-americano, 

passando-se pelo do Brasil, por meio dos relatos de uma “rivalidade” iniciada após a visita do 

presidente brasileiro Campos Salles a Buenos Aires. Em ambos os ambientes, destacam-se as 

obras de infraestrutura – urbanas e regionais – que possibilitaram um aprimoramento técnico, 

nesse ponto, de caráter incipiente por ser importado nas construções edilícias. Todavia, como 

pontuou Liernur, a expansão da técnica foi um dos fatores protagonistas da modernização, 

caracterizados pela transformação concomitante dos métodos e da organização da indústria 

da construção, que “por um lado, significou na transmutação de características de materiais 

tradicionais e, por outro, na incorporação de novos métodos e formas inéditas de produção, 

tratamento e montagem” (LIERNUR, 2008a, 81).

Buenos Aires: modernizando com tradição

Depois de 1880, entre os três países do Cone Sul, a Argentina foi a mais favorecida 

pelo desenvolvimento econômico, diante da crescente demanda do mercado externo pelos 

seus produtos de agroexportação: carne, milho e trigo, concretizados pelos fortes laços 

comerciais com a Inglaterra. Durante a presidência do General Julio A. Roca (1880-1886), uma 

das políticas de modernização do país foi o subsídio do fenômeno imigratório, como forma 

de se povoar rapidamente o extenso território nacional. Foi acelerada assim a substituição do 

sistema tradicional, rural e artesanal, com parcial ocupação do território e pequenos núcleos 

de aldeias, por um sistema secular de base industrial crescente, espacialmente expandido e 

com aglomerações de escala metropolitana (LIERNUR, 2008a, 13).
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Entre a década de 1880 e 19103, a economia dinamizou-se e a capital Buenos 

Aires, sob a gestão do intendente Torcuato de Alvear, passou por uma rápida urbanização: 

abertura da avenida de Mayo, unindo as Plaza de Mayo e a del Congresso, iniciada em 1894. 

Depois, abertura, na década de 1920, das diagonais: presidente Roque Saénz Pena (norte) e 

presidente Julio A. Roca (sul), e, na década de 1930, alargamento das avenidas Corrientes, 

Belgrano e Córdoba. Todos esses eixos focavam nos seus pontos extremos os locais de 

implantação dos edifícios-sede do poder da cidade: o Congresso Nacional, o Municipal, os 

Tribunais e a Casa de Governo. A população da capital passou de 433 mil habitantes em 1887, 

para 1 milhão e meio em 1916 (ALIATA & LIERNUR, mai. 2004, 195). 

O traçado regular, contínuo e reticular das quadras e das ruas de Buenos 

Aires, como se conhece hoje, foi definido em 1898 pela comissão municipal presidida pelo 

engenheiro Carlos María Morales, secretário de Obras Públicas, segundo o ideário dos 

3  Quando a Argentina comemorou o Centenário da Revolução de Maio, com a realização de 
uma Exposição.

Fig. 2. Plaza de la Victoria até 1882, fotografia em que se observa o gabarito da cidade antiga.
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Fig. 3. Avenida de Mayo em 1926, vendo-se ao fundo o Palácio do Congresso.

Fig. 4. A cidade tomada sob perspectiva, no centro a Avenida de Mayo. 
Observa-se a planura do terreno e a regularidade do traçado da cidade na 
fotografia apreendida em 1932.
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“planos de extensão” que se aplicavam em muitas cidades europeias. Antes disso, em 1887, 

a área do município de Buenos Aires foi acrescida com a anexação dos de Flores e Belgrano 

e seus limites traçados, um ano depois, pelos engenheiros Pablo Blot e Luis Solveyra, até o 

local onde hoje está a avenida General Paz. Com a publicação do plano de Morales, em 1904, a 

forma de expansão da cidade ficou definida durante as quatro décadas seguintes, estimulado 

pelo impacto dos transportes ferroviários (de superfície e subterrâneos) e o loteamento dos 

terrenos dos novos bairros suburbanos. Assim, 

“o plano realizou-se como uma promessa de equidade, como a garantia pública 

de que todas as operações privadas que puderam ser levadas adiante no vasto 

território vazio seriam reduzidas a formar parte de uma cidade integradora” 

(ALIATA & LIERNUR, mai. 2004, 199).

Com a estabilidade política e a organização de Buenos Aires, o Estado pode 

investir na construção de obras de infraestrutura, edifícios para abrigarem as repartições 

públicas federais, escolas e hospitais para a população. Foi nesse momento que se construiu 

o novo Teatro Colón, projeto dos arquitetos Tamburini e Meano, e se iniciou a construção do 

novo porto de Buenos Aires (ALIATA & LIERNUR, mai. 2004, 196). Essa obra de infraestrutura 

é emblemática para entender-se as tessituras do poder, implícitas na modernização. Buenos 

Aires em 1880 não possuía um porto capaz de corresponder aos anseios de progresso 

da jovem nação. Os atracadouros de La Boca estavam implantados no limite do território 

administrativo com a província de Buenos Aires. A questão, logo, não era apenas de cunho 

técnico, como também econômico e cultural. Em 1882, outorgou-se a obra ao empresário 

Eduardo Madero, que, por sua vez, encomendou o projeto a uma firma de Londres: Hawkshaw, 

Son & Hayter. Esta propôs um porto disposto paralelo à frente da cidade, acompanhando 

a margem do Rio de La Plata, formados por múltiplos diques, acessados por um canal. A 

circulação das embarcações era restrita a esse canal, tendo apenas um acesso.

Prontamente, o projeto foi contestado pelo engenheiro argentino Luís Augusto 

Huergo (1837-1913), o primeiro engenheiro civil egresso da Faculdade de Engenharia da 

Universidade de Buenos Aires, que realizava obras de canalização e retificação do Riachuelo 

desde 1875 (ALIATA & LIERNUR, jun. 2004, 205-206). Seu projeto de porto para Buenos 

Aires era de uma série de píers, de crescimento ilimitado, sobre a margem do Rio de La 

Plata, dispostos obliquamente ao cais. O acesso ocorreria por meio de um único canal, ao sul, 

tendo a área norte protegida das variações de corrente do rio por um quebra-mar. Apesar 
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Fig. 5. As propostas dos engenheiros Luis Huergo e da firma inglesa 
contratada por Madero para o novo porto de Buenos Aires, em 
planta.

Fig. 6. Uma imagem do Puerto Madero, em 1926.
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da proposta de Huergo oferecer vantagens técnicas e econômicas, sua posição mais ao sul, 

implicou problemas políticos entre os interesses do governo da capital e da província. Em 

1886, resolveu-se o caso com a opção de Madero, que já em 1898 havia se tornado obsoleto 

devido aos problemas técnicos do projeto, como a profundidade das docas, precisando de 

reformas e ampliações imediatamente após sua inauguração (ALIATA & LIERNUR, mai. 2004, 

196). Em 1911, aprovou-se a realização de novo porto, no extremo norte do centro de Buenos 

Aires, e numa área localizada no extremo oposto a La Boca, que seguiu as diretrizes colocadas 

no projeto do engenheiro Huergo.

Este mesmo engenheiro fundou a Companhia Geral de Construções El Cemento 

Armado com um

 “grupo de engenheiros conhecidos4, com o objetivo de explorar o moderno 

sistema de construção, conhecido por cimento armado, que tantas úteis aplicações 

econômicas estão tendo em todas as partes e que já tem sido introduzido com êxito 

entre nós, podendo citar a construção do porto feito pela empresa para Moinhos e 

Elevadores de Grãos Rio de La Plata” (LA INGENIERIA, 31 abr. 1903, 80).

Entre seus sócios, estava o engenheiro Domingo Jorge Juan Selva (1870-1944), 

formado na Universidade de Buenos Aires em 1894 e autor de artigos publicados na Anales 

de la Sociedad Científica Argentina sobre as vantagens econômicas de produção do 

cimento nacional. Isso incluía a simplificação técnica, que permitiria o uso de mão de obra 

não especializada, e as possibilidades estéticas acompanhando a modernização, no sentido 

de reduzir as estruturas massivas em função de maior sutileza com o poder público (ALIATA 

& LIERNUR, jun. 2004, 184). Selva foi o autor do novo Teatro Casino, erguido em 1902, 

considerado como a primeira obra de concreto armado da Argentina. No mesmo ano, na 

edição de 15 de dezembro da revista La Ingeniería, foram analisados os aspectos técnicos 

do projeto estrutural das novas edificações dos moinhos, elevadores e silos da Companhia 

Molinos Harineros y Elevadores de Granos del Río de la Plata, que foram construídos pela 

empresa a partir agosto.

4  Segundo Graciela Silvestre, os engenheiros foram Domingos Selva, Carlos Agote, Emílio 
Candiani, Carmona, Carlos María Morales e E. Stricker (LIERNUR & ALIATA, jul.2004, 43).
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O terreno do porto de Buenos Aires foi uma complicação técnica, já que se 

tratava de uma área conquistada ao mar pelo seu aterramento, estando a parte mais estável 

localizada entre 8 e 10 metros de profundidades. Domingo Selva optou por uma fundação do 

tipo plataforma, em vista dos custos e do tempo que levaria uma escavação, feita de cimento 

armado – sistema Cottancin –, destinada para suportar tanto o peso dos prédios do moinho, 

como se estender sob a superfície total do terreno. A primeira reação de Enrique Carmona, 

engenheiro-diretor do Porto Madero, foi de desconfiança de novo sistema de construção, 

demorando na sua aprovação. Assim que liberado, começaram as obras do moinho, com 

uma plataforma de 80 x 40 metros de extensão de superfície, composta por um sistema de 

vigas de reforço com seções variáveis que compõem caixões perdidos. Sobre a plataforma, 

levantou-se a edificação do moinho dotado de instalações “que se encontra em condições de 

poder elaborar os melhores produtos, podendo competir com seus similares da América do 

Norte e, por conseguinte, conquistar por completo o mercado brasileiro” (LA INGENIERIA, 

15 dez. 1902, 261). O mesmo repetiu-se na construção do edifício do elevador e dos silos, 

que se conectava com o moinho por meio de quatro pontes fechadas, onde funcionavam 

provavelmente esteiras de transporte dos grãos de trigo para processamento. A diretriz do 

projeto foi: “Em todas as construções emprega-se somente tirantes de aço e sempre, ou onde há 

conveniência se emprega o cimento armado” (LA INGENIERIA, 15 dez. 1902, 262).

Fig.7. Elevação da Compañia Molinos Harineros y Elevadores de Granos del Río de la Plata.
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As construções do porto e das instalações industriais de Buenos Aires foram, para 

a Argentina, duas etapas importantes da modernização e sua inserção no comércio externo 

como agroexportador. Outro fator foi a eletricidade, caracterizada nos seus primeiros anos 

de implantação pela dispersão – as usinas foram implantadas em galpões sem preocupação 

técnica e estética, no meio das construções existentes, e pela diversidade de empresas 

prestadoras do serviço, entre os quais se pode destacar a de Rufino Varela, vinculada com a 

indústria elétrica alemã – a AEG5 - de onde importava os materiais na Berliner Gesellschaft 

para suas encomendas como a eletrificação do porto. Outro prestador foi a Sociedade 

Argentina de Luz Elétrica Edison. 

A AEG começou a atuar diretamente em Buenos Aires a partir de 1895, quando 

ganhou a concessão para a instalação e a exploração do serviço de bondes elétricos, com 

a inglesa Bright. Segundo Liernur e Silvestre, no livro El umbral de la metrópole, foi em 

1896 que essa configuração dos prestadores de serviço elétrico mudou. Neste ano, fundem-

se a concessionária da AEG na Argentina com o Deutsche Uberseische Bank, na Compañia 

Alemana Transatlântica de Electricidad ou Cate, instalando-se como companhia produtora 

de eletricidade em 1898, conquistou o monopólio do serviço cinco anos depois (LIERNUR 

& SILVESTRE, 1993, 39-40; MÉNDEZ In: GUTIÉRREZ, 2005, 155). Além do serviço de 

eletricidade, a Cate, por meio de sucursais, vendia materiais elétricos como cabos e 

equipamentos para o mercado argentino. 

As perspectivas de expansão e crescimento da companhia eram boas, 

determinando, em 1907, o inicio do projeto de construção de um “Palácio da Eletricidade”, 

na Dock Sud de Buenos Aires. As dimensões colossais da nova usina, desenhada na Alemanha, 

com espaço para a instalação de equipamentos era capazes de gerar

 “130.000 HP, como também poder caber o maquinário pertinente. Assim, as 

dimensões de seus locais como a sala de máquina de 140 x 30 x 34 metros de 

altura, ou os cinco silos de 75 x 10 x 25 metros de altura, eram congruentes 

com o processo de sua construção onde a tecnologia foi a protagonista toda vez 

que sua presença “consolidava na cidade novo fenômeno urbano intimamente 

relacionado com os projetos de desenvolvimento industrial pensados para Buenos 

5  Allgemeine Elektriztäts-Gesellschaft, ou Sociedade Geral de Eletricidade, fundada em 
1883, por Emil Rathenau.
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Aires” (MENDEZ, ago. 2005 apud: MENDEZ In: GUTIÉRREZ, 2005, 158).

Sua localização na Dock Sud, junto à divisa da capital com a província, causou 

estranhamento na municipalidade, pois a cidade crescia em direção ao norte. A justificativa do 

local foi argumentada pelo valor do terreno ser barato, pela proximidade de recursos básicos 

como água e de fácil acesso para os navios ou trens de carga de carvão. Apesar de 1907, segundo 

Liernur e Silvestre, ter sido o ano de ingresso do arquiteto Peter Behrens como encarregado 

do novo desenho industrial dos produtos e edifícios, que deu início ao processo de renovação 

nessa área, o projeto do palácio escapou do seu domínio. Do ponto de vista formal:

 “A inspiração geral alude às formas neobizantinas como as da Catedral 

de Marselha, terminada poucos anos antes e bem similares nos minaretes 

poliédricos, na subdivisão do tratamento mural em bandas horizontais e nas 

cúpulas – quem sabe evocando para uma Buenos Aires incerta entre “civilização” 

e “barbaria” a mesma situação ambígua entre mundos implícitos no Bizâncio e na 

própria Marselha (porto do norte e do sul), ou mais provavelmente imaginando 

uma solução exótica para essas exóticas regiões, conectada com boa parte do 

imaginário alemão feito sobre o mundo no europeu –; o certo é que a usina se 

apresenta com alusões a grande palácio com algo de oriental” (LIERNUR & 

SILVESTRE, 1993, 44-45).

“Porém mais que os aspectos políticos que governam a forma da usina, interessam 

aqui assinalar a necessidade figurativa que possui uma operação abstrata como 

a que envolve a eletricidade. O contraste entre o exterior da usina da CATE e o 

interior não pode ser maior” (SILVESTRE, 2003, 266).

Com a concretização desse edifício, a CATE conseguiu operar transformações no 

imaginário coletivo, reposicionando a eletricidade como uma fonte de energia diferenciada, 

potente e espetacular, diante das incertezas6, variações e diversidades do período anterior. 

A usina construiu casas para seus operários nas proximidades e acabou por ser o foco do 

desenvolvimento da área envoltória. Sua inauguração ocorreu no ano em que a Argentina 

6  Até a conquista do monopólio da energia elétrica, os serviços públicos como a iluminação 
pública eram feitos por gás e os bondes eram puxados por animais.
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celebrou seu centenário de Independência. A hegemonia da Cate, como prestadora do serviço 

de eletricidade na cidade de Buenos Aires, perdurou por pouco tempo, até a abertura de 

uma concorrente em 1913 – a Compañia Ítalo Argentina de Eletricidad (Ciade)7. Contudo, 

esse episódio foi importante momento em que se instalou na Argentina a primeira empresa 

construtora de origem alemã, a Philip Holzmann & Cia.8, para a construção da alvenaria e 

das fundações de concreto armado da nova usina da Dock Sud da CATE e, em 1913, dos silos 

para o carvão de concreto armado. Em 1907, outro fato determinante ocorreu com maior 

permanência para o estabelecimento do cimento, foi a montagem da Fábrica Nacional de 

Cimento Portland, em Rodriguez del Busto, na província de Córdoba (LIERNUR, 2008a, 84).

7  Liernur e Silvestre pontuam, apesar de contar no nome a alusão de que a companhia era 
italiana, ela não era. Sua origem era suíça, sendo o capital que a fundou da “Pirelli, a Franco Tosi e Brown 
Boveri, entre outras empresas, a companhia pertence a holding Motor-Columbus, com sede em Baden” 
(LIERNUR & SILVESTRE, 1993, 46).

8  A Philipp Holzmann & Cía. foi importante empresa de construção civil alemã, criada, 
em 1849, pelo engenheiro Johann Philipp Holzmann, na cidade de Dreieichenhain, localizada próxima 
a Frankfurt-am-Main, no sudoeste da Alemanha. Inicialmente, sua atividade se concentrou em obras 
para o sistema ferroviário alemão, todavia, com a morte de seu fundador, em 1870, seus sucessores se 
uniram com a Sociedade Internacional de Construções, mudando o status social da empresa para o de 
uma companhia, o que possibilitou a expansão de suas atividades para além das fronteiras alemãs. Duas 
grandes obras marcaram a produção da construtora no século 19: a ópera de Frankfurt-am-Main (1873) e 
o Palácio de Justiça de Munique (1892) e a primeira grande obra em terras estrangeiras foi construída no 
Oriente Médio: a estrada de ferro de Bagdá, financiada pelo Deutsche Bank, em 1902.

Fig. 8. Usina da CATE na Docksud, construída pela Philipp Holzmann & Cia. 
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Fig. 9. Silos de concreto armado erguidos pela GEOPÉ para a CATE, na 
Docksud, Buenos Aires.

A CIADE distinguiu-se da CATE não somente pelo resultado formal de suas 

edificações industriais, mas pela sua estratégia de inserção no mercado argentino, optando 

pela instalação de pequenas usinas voltadas para o consumo urbano, distribuídas pela 

cidade, por vezes confundindo-se com edificações comuns. Sua maior usina foi a Pedro 

de Mendoza, construída no bairro de La Boca, próximo às Catalinas Sur, segundo um 

estilo neorrenascentista. Com o tempo, as duas empresas de eletricidade ganharam mais 

complexidade e na década de 1910 empreendem a construção dos seus edifícios-sede. Após 

1925, primeiro a Cate, seguida, em 1929, da Ciade, construíram superusinas no Porto Novo de 

Buenos Aires, onde se concentraram outras modernas instalações produtivas, cuja dimensão 

construtiva perpassa a escala da cidade, como o elevador de grãos e silos do governo. Iniciou-

se novo período, definido por maior concentração industrial; novos capitais internacionais 

reforçaram áreas antes pouco exploradas, como as indústrias metal-mecânica, bem como, 

do desenvolvimento do concreto armado, e de novo impulso nas transformações urbanas 

(SILVESTRE, 2003, 286). 



235

Com o provimento da energia elétrica, a construção de um porto dotado de 

armazéns e silos construídos, segundo as técnicas construtivas mais modernas, e com 

vias, de certo modo, regularizadas, a Buenos Aires da década de 1910 era uma cidade bem 

distinta daquela – “aldeia austral” – de menos de duas décadas antes. Foi nesse período 

que se inseriu a Wayss & Freytag A. G., contratada, a princípio, pelo governo argentino em 

1909 para erguer armazéns e silos no porto da capital. Abre, nesse período, um escritório, 

dirigido por Gustavo Kiantinger e pelo engenheiro Carlos Seidl9, que foi o diretor técnico para 

todas as operações na América do Sul até 1911 (WAYSS & FREYTAG, 1925, 45; GUTIÉRREZ, 

2005, 193). A princípio, a empresa construtora importava tudo da Alemanha: materiais de 

construção e equipamentos. Segundo comprovou o relatório de 50 anos, “o cálculo, o desenho 

e a fabricação dos edifícios de concreto armado eram feitos de acordo com a maneira alemã”. 

Desse modo, foram construídos os depósitos dos diques 1, 2, 3 e 4 de Puerto Madero e o 

prédio para o Banco Alemão Transatlântico10. Esse processo dependeu das variações das taxas 

de câmbio, das políticas externas de ambos os países e do tempo dos materiais chegarem ao 

porto argentino, o que quase levou à falência a filial sul-americana. Com muita astúcia, seus 

dirigentes reviram os procedimentos de gestão e resolveram que o melhor caminho seria o 

do estabelecimento de relações, culturais, econômicas e de troca de conhecimento técnico, 

mais estreitas com o país dando início a uma série de contratos para a iniciativa privada e 

pública, bem como determinando sua expansão para os outros países do continente sul-

americano (WAYSS & FREYTAG, 1925, 45).

9  Formado na Technische Hochschule de Munique, em 1897. Em 1905, foi nomeado 
primeiro engenheiro da Wayss & Freytag.

10  O Deutsch Bank foi fundado em 1870, em Berlim, para promover as relações entre a 
Alemanha e os mercados externos, abrindo uma subsidiária em Buenos Aires, em 1887, com o nome Banco 
Alemán Transatlántico, instalando-se numa sede própria em 1912, na calle Reconquista, 67. No livro da 
Wayss & Freytag, não há menção ao arquiteto, contudo especula-se que seja projeto do arquiteto alemão 
Alfred Zucker (1852-1913), formado na Academia Técnica Superior de Brieg, na Silésia, entre 1869 e 
1972, radicado nos Estados Unidos, a partir de 1872, atuou em Montevideo e em Buenos Aires, após 1904. 
Nesse momento, realizando o projeto do Plaza Hotel, concebeu também a proposta para o Deutsch Bank, 
que na década de 1920, ganhou nova edificação, projeto do também arquiteto alemão Sackmann (WAYSS & 
FREYTAG, 1925, 45; GUTIÉRREZ, 2005, 195).



236

Antes do início da Primeira Guerra Mundial, a Wayss & Freytag construiu silos para 

a Sociedade Anonima Molinos de Harineros y Elevadores de Granos em Buenos Aires, fábricas 

para a Companhia Nacional Graneros Modelo e a Marconetti Bolglione & Cia, ambas em Santa 

Fé, na província de mesmo nome, frigorífico para a La Blanca, na região do rio Riachuelo em 

Buenos Aires, tendo também implantado o sistema de esgoto nessa cidade e na capital uruguaia 

– Montevidéu –-, onde se empenhou na construção de dois cais para o porto. Ccom a Siemens-

Schuckert Limited, começou a atuar no Chile em 1913 (WAYSS & FREYTAG, 1925, 45-46).

Segundo Méndez, os interesses da Siemens em Buenos Aires remontam a 1881, 

quando uma representação apresentou uma proposta de iluminação elétrica da Plaza de la 

Victória (hoje, parte da Plaza de Mayo) e entorno, contudo, sem sucesso (MÉNDEZ, 2005, 

Fig.10. Propaganda da Wayss & Freytag publicada na El Arquitecto Constructor.
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155). Sua participação na Argentina começou em 1860, como Siemens & Halske11, exportadora 

de materiais telegráficos para a malha ferroviária. Com o sucesso da AEG e apoiados por uma 

política entre as empresas alemãs de não interferência em mercado comuns, elas se unem 

em 1903 para a exploração da distribuição e do aprimoramento da radiotelegrafia com o 

nome Telefunken. A Siemens-Schuckertwerk für die La-Plata-Staaten Elektrizitäts-Gesselschaft 

m.b.H. ou, sua abreviação, Siemens-Schuckert Limited foi criada em 1907, em Berlim, para 

atender a demanda por eletricidade, instalando-se um ano depois em Buenos Aires, de onde 

concentrou suas atividades pelo interior da Argentina, do Paraguai e do Uruguai (CACyA, dez. 

1933, 531; MÉNDEZ, 2005, 159).

A Siemens foi uma das poucas empresas, se não a única, que unificou num 

único conglomerado vários ramos de atuação, conectados entre si, dentro do processo de 

modernização da cidade e do país. A Siemens-Schuckert Limited distribuía e comercializava 

eletricidade e materiais relacionados a ela, já a Siemens-Schuckert SA agiu na parte de 

provisão de alta tensão e força motriz, a Siemens & Halske AG era especializada em baixa 

tensão (telefones automáticos, relógios) e, por fim, a Siemens Bauunion foi uma seção 

importante dentro da primeira responsável pela construção das usinas hidroelétricas, de 

obras hidráulicas, sanitárias e de engenharia em geral (MÉNDEZ, 2005, 159). A Siemens-

Schuckert Limited, como se verá, começou sua atuação no Brasil e no Uruguai, nesse 

período, com a provisão de equipamento para as principais usinas hidroelétricas. Em 1921, 

o consórcio passou a chamar-se Cia. Platense de Electricidad Siemens-Schuckert Ltd., tendo 

início a atuação da Siemens-Bauunion em 1924 sob a direção técnica do engenheiro Pablo 

Gerlach. Em 1928, iniciou-se a construção do edifício-sede chamado Pasaje Siemens, com 

uma galeria ligando a avenida de Mayo com a calle Rivadavia, segundo o projeto do arquiteto 

da matriz em Berlim, Hans Hertlein12, concluída em 1931 e a linha C de trem subterrâneo 

entre as estações de Retiro e Constituición em 1933 (CACyA, dez. 1933, 531).

11  Sociedade de Werner Siemens e Johann Georg Halske, criada em 1847, fabricando 
materiais de comunicação para as vias férreas alemãs. Com o tempo, foi diversificando os ramos de 
atuação sempre com foco na eletricidade, criando no século 20, verdadeira cidade fabril, a Siemensstadt, 
nas proximidades de Berlim.

12  O mesmo autor do projeto de habitações da Grossiedlung Siemensstadt.
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Fig. 11 e 12. Obras da Siemens-Bauunion da linha C de trem subterrâneo de 
Buenos Aires, realizada em meados da década de 1930.
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Nesse ponto, faz-se necessário um adendo com relação ao universo prático do 

profissional do espaço construído. Segundo Liernur, nas duas primeiras décadas do século 20, 

o campo de atuação da construção foi marcado pela disputa entre o saber “prático” e o “fazer 

arquitetura”. A arquitetura não estava consolidada enquanto uma instituição reconhecida, e 

compondo-se de um universo de múltiplas procedências: arquitetos argentinos formados nos 

ateliês ou nas escolas de belas artes europeias ou norte-americanos; engenheiros egressos 

da Facultad de Ciencias Exatas local; e arquitetos estrangeiros, construtores, “albañilos” etc. 

Na década de 1910, existiam, atuando na construção argentina 4.746 profissionais – 2.798 

construtores, 1.405 engenheiros (sem especificação), e 623 arquitetos (LIERNUR, 2008a, 38).

Para tanto, esses profissionais organizaram-se em associações, que buscaram 

difundir, por meio de periódicos, os trabalhos realizados e também os principais 

Fig. 13. O Edifício-sede da empresa Siemens-Schuckert Limited, construído 
segundo o projeto do arquiteto alemão Hans Hertlein e concluído em 1931, 
entre a Avenida de Mayo e a calle Rivadavia.
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conhecimentos técnicos. Por um lado, engenheiros e construtores publicaram: La Ingeniería 

(revista do Centro Nacional de Ingenieros); El Constructor Rosarino (publicação da 

Sociedade de Ingenieros, Arquitectos, Constructores de obras y anexos o qual, depois de 1937, 

mudou o nome para Edilícia); Hormigón Armado; Boletin de la Cámara de la Construcción 

(de los socios del Centro Argentino de Ingenieros que, depois de 1945, passou a ser intitulada 

Construcciónes); e, Cemento Portland, do Instituto Argentino de Cemento Portland13. Com base 

na revista Construcciones, foi possível saber o nome de alguns dos principais personagens das 

construtoras, sócias da Camara de Construcciones, onde se reuniam empresas e engenheiros 

dentro de uma mesma “unidade de ação” (CONSTRUCCIONES, 1935, 1). Assim, em 1935, seu 

conselho executivo foi composto por: Roberto Gorostiaga (Empresa Argentina de Cemento 

Armado, Garbarini, Meuer y Gorostiaga); Arturo Grieben (Grüen y Bilfinger S. A.); Willy Hahn 

(GEOPÉ S.A.); Blas Salerno (Hijo) (Cía. Platense de Construcciones Siemens-Bauunion S.A.); 

e, Eduardo Scharer (Wayss y Freytag S.A.).

Dentre todos esses personagens, um nos interessa em particular devido à sua 

trajetória. Trata-se do engenheiro Roberto Gorostiaga, que iniciou sua carreira em 1922 

atuando na Dykerhoff & Widmann, havendo publicado um artigo na revista La Ingeniería 

sobre os resultados da construção de flutuantes de concreto armado. A Dyckerhoff & 

Widmann S. A., uma empresa alemã que tem suas origens na produção cimento, instalou-se 

na América do Sul em 1911, realizando obras no Porto Belgrano, região de Bahia Blanca, sul 

da Argentina, expandindo sua atuação para o campo da engenharia teve como característica 

o emprego de alta tecnologia, da pré-fabricação de peças de concreto e de aço. Em Buenos 

Aires, realizou diversas obras como edifícios de apartamento e na construção das linhas de 

trem subterrâneas. Em Montevidéu, concretizou o galpão de concreto armado para o depósito 

do porto, a estrutura do Palácio Salvo e o Estádio Centenário, para os quais a concepção 

estrutural foi pensada pelo engenheiro alemão Adolf Hartschuh. No Centenário, realizou-se a 

primeira Copa do Mundo de Futebol, em 1930 (GUTIÉRREZ, 2005, 170).

Das 45 empresas construtoras que compunham a Camara de Construcciones, 

sete eram estrangeiras: Christiani y Nielsen, Cía. Platense de Construcciones Siemens-

Bauunion S.A, GEOPÉ S.A, Grüen y Bilfinger S. A, Petersen, Thiele y Cruz, F. H. Schmidt S.A, 

e Wayss y Freytag S.A. 

13  Criado em 3 de janeiro de 1940.
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Por outro lado, arquitetos organizaram, entre 1900 e 1940, sete periódicos: Revista 

de Arquitectura (periódico da Sociedad Central de Arquitectos); El Arquitecto Constructor 

(revista do Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos); CACyA (órgão oficial 

do Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos – nº. 1, jun. 1927); El Arquitecto 

(revista mensal de arquitetura, construção e artes aplicadas, Rosario); Revista Argentina de 

Arquitetura y Construcciones Arquitectura (revista do Centro de Arquitetos da província 

de Santa Fe); e, Nuestra Arquitectura. As revistas CACyA e El Arquitecto Constructor têm 

perfis editoriais bem diversos da Revista de Arquitetura. A primeira foi o órgão de difusão de 

um centro que aceitava arquitetos, engenheiros, construtores de obras e fornecedores como 

sócios. Criada em 1917, como uma reação a intransigência dos arquitetos da Sociedad Central 

de Arquitetos em aceitar como sócios arquitetos imigrantes, engenheiros arquitetos e outros, 

o CACyA chegou a ter, em 1935, cinco engenheiros, 56 arquitetos, 40 grêmios anexos e 60 

construtoras como sócios (SCA, 1993, 116). Em meados de 1929, foi criada a revista Nuestra 

Arquitectura, publicação dirigida por W. Hylton Scott para os arquitetos e seus clientes. 

Segundo o editor, edificar significava a “materialização do progresso” e traz um programa 

diferente do proposto pelas outras revistas, ligada a nova “tendência” arquitetônica (NUESTRA 

ARQUITECTURA, ago. 1929, 3). Foi uma das primeiras revistas de arquitetura a destacar a 

presença de Le Corbusier na capital rioplatense e a publicar os projetos do arquiteto russo 

Wladimiro Constantinowsky, conhecido como Wladimir Acosta14.

Do mesmo modo que ocorreu em Paris com as intervenções de Haussmann, o 

mesmo começou a ocorrer em Buenos Aires com o aparecimento dos primeiros edifícios 

construídos em altura, frutos da especulação sobre o valor da terra e símbolos do poder 

econômico. Em 1904, já existia na capital argentina 38 edifícios com seis pavimentos, 

tendo esse número duplicado em 1909 para 68. A presença dos primeiros arranha-céus 

representou, além das questões mencionadas, o crescimento dos serviços e o aumento da 

14  Wladimiro Constantinowsky, depois conhecido pela alcunha de seu sobrenome, Acosta, 
era um conterrâneo de Gregori Warchavchik. Ambos saíram da cidade de Nova Odessa, fizeram seus 
estudos em Roma e vieram para a América do Sul. Acosta como Warchavchik, atuou primeiro em São 
Paulo, transladando-se para Buenos Aires, no início de 1930. A obra mais importante de Acosta é o edifício 

de habitações construído na década de 1950 para o “El Hogar Obrero”, com Fermin Bereteribe. ver: 
FALBEL, Anat. Cartas da América: arquitetura e modernidade. 8º. Seminário DOCOMOMO Brasil. Rio de 
Janeiro: anais, 2009; MOLINA Y VIDIA, Juan. Lo moderno y lo nacional en nuestra arquitectura: Wladimiro 
Acosta. SUMMA. Buenos Aires: n. 215-216, ago. 1985, p. 66-71.
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qualidade urbana (LIERNUR, 2008a, 47). Como se analisou no capítulo 2, o arranha-céu 

é fruto do desenvolvimento tecnológico (estrutura metálica ou de concreto armado), e 

constitui um aparato mecânico equipado com elevadores, ar-condicionado, aquecedores, 

instalações higiênicas (vasos sanitários com sifões, duchas, encanamentos de esgoto), 

cozinha (encanamento para gás, água e esgoto, geladeira etc.), lixeira, área de manutenção, 

zeladoria etc. Nesse período, morar ou trabalhar num edifício em altura era uma forma de 

status pelo alto custo de manutenção e sofisticação, destinando-se a poucos membros das 

altas classes sociais ou como hotel de luxo.

Em 1907, foi realizado um concurso internacional de projetos para o edifício 

da Facultad de Ingeniería15, ganho pelo arquiteto búlgaro Johannes (ou Juan) Kronfuss, 

que se mudou para Buenos Aires para sua construção, a qual não ocorreu. Permanecendo 

na Argentina, projetou a reforma do Hotel dos Imigrantes (1911), concretizada pela Wayss 

& Freytag. Com essa, realizou também dois hotéis na Europa, o Imperial em Karlsbad, ex-

Tcheco-Eslováquia (1911), e o Astoria em São Petesburgo, na Rússia (1912). A construtora 

alemã ergueu, em 1911, um edifício com nove pavimentos na avenida Pueryrredon, esquina 

com a avenida Corrientes, de propriedade da Caja Internacional Mutua de Pensiones, projeto 

dos arquitetos Gaston Mallet e J. Dunant, intérpretes da tradição beauxartiana. Segundo 

o relatório de 50 anos da empresa construtora, foi o edifício de apartamentos mais alto 

da América do Sul construído até então, com uma torre de 48 metros de altura (WAYSS & 

FREYTAG, 1925, s.p.d.). Na década de 1920, começou a erguer o edifício Pasaje Barolo, projeto 

do arquiteto Mario Palanti de 1919, que representou um marco para a cidade.

Segundo essa tradição, realizou-se vários edifícios com três, quatro, cinco ou mais 

pavimentos em Buenos Aires, onde a técnica construtiva parece ser apenas uma ferramenta 

e não a premissa projetual. Tal paradigma, contudo, começou a ser incorporado à prática 

arquitetônica dos profissionais do espaço construído nos primeiros anos do século 20. Aqui, 

na América do Sul, tal fato transcorreu apenas após meados da década de 1925, quando uma 

cultura técnica do concreto armado foi adequada a nossa cultura.

15  Na revista La Ingeniería, foi comentado a premiação ao arquiteto como um 
desconhecido. Kronfuss, a exemplo que ocorreu com Moya no Brasil, interessou-se pela arquitetura 
colonial, sendo um estudioso.
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Fig. 16. O edifício de propriedade 
da Caja Internacional Mutua 
de Pensiones, construído pelo 
escritório da Wayss & Freytag, 
em Buenos Aires, em 1911, 
sendo considerado um dos 
primeiros arranha-céus em 
concreto armado da América.

Fig. 14 e 15: Projetos do arquiteto Juan Kronfuss: Hotel Asturia em Saint Petersburgo de 1912 na Rússia  e Hotel 
Imperial em Karlsbad, ex. Tcheco-Esclováquia, de 1911. Ambos foram construídos pelo escritório central da Wayss 
& Freytag.
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Fig. 17. Concebido antes da Primeira Guerra Mundial, o Edifício Barolo foi construído apenas na década de 1920, 
conforme o projeto do arquiteto Mario Palanti. Sua arquitetura é marcada por diversos balcões, que se projetam 
sobre a Avenida de Mayo, e sobretudo por sua torre, mirante do Rio de la Plata.
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Foi nesse momento que arquitetos que se formaram na Escola de Belas Artes de 

Paris e que imigraram para o continente americano, atuando primeiro em Buenos Aires e 

vindo posteriormente se instalar no Rio de Janeiro, destacaram-se nesse mosaico portenho. 

Entre eles, estão o francês Joseph André Gire e o inglês Robert Russel Prentice. Gire associou-

se ao engenheiro civil Juan Molina Civit16 (1869-s.d.), egresso da Universidade de Buenos 

Aires e funcionário do Ministério de Obras Públicas, realizando a ampliação, em 1913, do 

Plaza Hotel (hoje, Hotel Marriot), cujo projeto original, do arquiteto alemão Alfred Zucker, 

foi o primeiro arranha-céu de Buenos Aires. Já Prentice abriu, inicialmente, um escritório 

com o arquiteto francês Paul-Louis Faure Dujarric, construindo o edifício da Companhia Sud 

America, em 1914, atuando depois com escritório próprio e ocasionalmente, associado ao 

arquiteto Alfonso G. Spandri, até sua mudança para o Brasil, no final da década de 1920.

16  Molina Civit especializou-se no uso do concreto armado, em especial no sistema 
antissísmico, já que era de Mendoza, uma província próxima dos Andes e suscetível a terremotos, tornando-
se uma referência nacional nos dois assuntos. Além do Plaza Hotel, fizeram as escolas do Centenário de 
Paraná, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja e Catamarca, a reforma e ampliação do Jóquei Clube de 
Buenos Aires e diversas residências (LIERNUR & ALIATA, jun. 2004, 157).

Fig. 18. Ampliação do Palace Hotel, realizado por 
Gire e Molina Civit e construído pela GEOPÉ, com 
conclusão em 1913. A foto foi tomada da Plaza 
San Martin, no terreno ao lado do Palace Hotel, foi 
erguido, na década de 1930, o Kavanagh.

Fig. 19. Edifício Sud America, projeto do escritório de 
arquitetura de Dujarric, em colaboração com Prentice, 
construído pela GEOPÉ, em 1914.
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Tanto a ampliação do Plaza Hotel como o edifício do Sud América foram 

construídos pela Sociedade Anónima GEOPÉ Compañia General de Obras Públicas, uma 

empresa construtora criada em 14 de maio de 1913, que encampou o ativo da Philip 

Holzmann. A sociedade foi fundada em uma assembleia onde se reuniram representantes 

prestigiosos do setor produtivo, financeiro e comercial argentino, com capital social de 

quatro milhões de pesos, na moeda nacional. Um novo fenômeno econômico ocorreu nessa 

empresa construtora, já que o capital não tem uma única procedência, como a Alemanha, 

ocorrendo assim uma mobilidade financeira, acompanhada de várias áreas de investimento, 

pelo aumento na diversidade. O primeiro presidente da GEOPÉ foi Samuel Hale Pearson 

(1913 - 1917), que foi diretor da Estrada de Ferro do Sul e que representava a Baring, a 

Morton Rose, e a Morgon. Carlos Alfredo Tornquist, seu terceiro presidente (1923 – 1931), 

era filho de Ernesto Tornquist, dono de inúmeras empresas do ramo frigorifico, implantadas 

ao longo do rio Riachuelo, de cervejarias e de negócios bancários. Carlos estudou em Londres 

e Berlim e completava sua formação na casa Baring quando assumiu o lugar do pai. Com isso, 

ampliou os negócios para outros ramos de caráter moderno como rádio, cinema, fábricas 

de fibrocimento, hotéis em balneários e, em especial, participou de empreendimentos já 

consolidados, como os da GEOPÉ (SILVESTRE, 2003, 233-234). 

Fig. 20. Propaganda da GEOPÉ, com o projeto do edifício que seria erguido para Ernesto Tornquist, cujo filho, alguns 
anos depois, tornou-se diretor-presidente da empresa construtora.
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A mobilidade do capital financeiro permitiu que a GEOPÉ empreendesse 

centenas de construções entre 1907 e 1938, desde simples residências até os conjuntos 

habitacionais de caráter social do “Barrio Varela”. Inclui também a construção da primeira 

linha de trem subterrâneo de Buenos Aires, entre Plaza de Mayo e a de Once de Septiembre, 

até as superusinas da Chade e da CIADE no Porto Novo, completando 152 obras. O currículo 

exemplar da GEOPÉ denota a eficiência e a versatilidade do concreto armado como sistema 

construtivo que correspondeu ao anseio de modernidade da elite industrial argentina, 

criando uma imagem de um país em crescimento, seja pelos seus imponentes arranha-

céus – faróis do rio de La Plata, pelas suas usinas termoelétricas – palácios da eletricidade e 

catedrais da modernidade, ou pela sua cidade, Buenos Aires, que, apesar das transformações, 

guardou sempre uma tradição de fazer inveja aos seus vizinhos brasileiros.

Fig. 21 e 22. A Usina termoelétrica do Puerto Nuevo, implantada 
na década de 1920, pela CHADE e construída pela GEOPÉ, 
impressionam as suas dimensões espaciais e formais e sua escala, e 
foi enfatizado nas propagandas da empresa de energia elétrica e da 

construtora.
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O Rio de Janeiro de Passos a Exposição de 1922

“Bem sei que o prodigioso espetáculo natural que envolve e domina o Rio – 

suas baías, suas montanhas – existiram sempre. Faltava, entretanto dar a esses 

elementos naturais e exuberantes o meio de tocar-nos profundamente. Era preciso 

encontrar a escala humana que pudesse servir de base de aplicação. Sem Passos o 

Rio permaneceria agradável cidade colônia. Com Passos... ingressou de vez no rol 

das grandes capitais do mundo; Rio, paisagem admirável, transformou-se em Rio, 

grande cidade...” (LE CORBUSIER apud: SANTOS, 1966, 137).

Durante quase todo o século 19, a maioria das cidades brasileiras manteve a 

morfologia edificada ao longo dos quatro séculos de colonização: casarões construídos com 

paredes portantes de barro ou pedra; coberturas de água; e, ruas estreitas interrompidos 

por alguns largos de formato irregular com sua igreja colonial. Com a Proclamação da 

República, mudaram os protagonistas no poder, os interesses em destaque, e o ideário 

em questão. Assim, aquela cidade colonial já não condizia mais com os projetos de país. A 

economia brasileira estava estruturada na exportação de produtos agrícolas e importação 

de crédito, conhecimento e manufaturas, e no desenvolvimento de uma indústria incipiente. 

A riqueza proveniente dessa economia agroexportadora forneceu as bases materiais para 

as transformações no tecido urbano e foi importante para a constituição do campo cultural, 

artístico e social do país, contudo, ela não a definiu. Essa relação se compre por um processo 

de seleção de repertório, de referências e de relações pessoais.

O engenheiro Francisco Pereira Passos (1836-1913) graduou-se em matemática 

em 1856 na Escola Militar (Escola Central). Como todo filho de grande fazendeiro, começou 

a atuar na área de diplomacia, indo para Paris como adido na legação brasileira, onde 

permaneceu entre 1857 e 1860. Durante sua estada na capital francesa, frequentou alguns 

cursos da École des Ponts et Chaussées, como: arquitetura, hidráulica, construção de pontes, 

canais e estradas de ferro, direito administrativo e economia política (BENCHIMOL, 1992, 

192). Acompanhou também de perto as obras do Prefeito de Paris:

“Em 17 anos, Haussmann realizou um conjunto sem precedentes de obras 

urbanísticas que, além das avenidas e parques, incluíam mercados públicos, estações 

e quartéis, canalizações de água e esgoto etc., executadas muito rapidamente, e com 

métodos draconianos que o consagraram, em meio ao grande tumulto de interesses 
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feridos, como um ditador, cuja habilidade consistia em atuar sobre alvos muito 

precisos, no menor tempo possível” (BENCHIMOL, 1992, 193).

Esses dois aspectos marcaram sua trajetória posterior. Ao retornar ao 

Brasil, atuou em companhias de estrada de ferro, entre 1861 e 1874, sendo nomeado 

engenheiro do Ministério do Império, construindo edificações e compondo a Comissão de 

Melhoramento da Cidade do Rio de Janeiro, com os engenheiros Jerônimo R. M. Jardim e 

Marcelino Ramos da Silva. O projeto da comissão propunha melhorias no canal do mangue, 

como seu saneamento e embelezamento, num eixo em torno do qual se alinhariam extensas 

e largas avenidas projetadas, ligando o campo de Santana com os bairros recentemente 

abertos, como o de Vila Isabel (SANTOS, 1964, 93; BENCHIMOL, 1992, 192). Em 1875, 

entusiasmado com o que viria a presenciar na Exposição da Filadélfia em 1876, Dom 

Pedro II encomendou a organização da primeira Exposição de Obras Públicas. O plano da 

Comissão foi exposto, com outros 22 projetos de melhoramento de portos (de norte a sul 

do país) realizados pelo engenheiro inglês J. H. Hawkshaw17. Inúmeras propostas foram 

mostradas ao público, no obstante nunca saíram do papel especialmente pelas próprias 

condições impostas pelas ferramentas de ação do Estado liberal. 

Em 1876, Passos afastou-se do cargo de engenheiro do Ministério do Império, 

mas não da ideia da uma reforma nos moldes que presenciou em Paris. Em 1884, encampou 

o projeto do arquiteto italiano Giuseppe Fogliani de grande avenida cortando o centro velho 

do Rio de Janeiro. Angariando apoio financeiro da empresa de que era diretor, a Companhia 

de Carris de São Cristóvão, e político na Câmara dos Deputados, alcançou sua aprovação, 

conseguindo sua concessão em 1887. Contudo, buscar os fundos para desempenhar tal 

empreitada era outra etapa. Poucos anos depois houve a mudança do regime político nacional 

e, mesmo assim, a concessão foi renovada até 1892, quando então caducou. Daí,

“Após 1901, ressurgiu já em novo contexto. A cidade de São Paulo fora saneada. 

Buenos Aires, visitada por Campos Sales era constantemente invocada pela 

grande imprensa como um exemplo a ser seguido, com seu porto modernizado, 

suas grandes avenidas e o prestígio de primeira cidade moderna e cosmopolita do 

continente sul-americano” (BENCHIMOL, 1992, 200).

17  O mesmo que anos mais tarde foi o autor do projeto do porto de Buenos Aires.



250

De fato, na altura da visita da comitiva brasileira a Buenos Aires, já não havia 

mais nenhum indício do seu passado colonial. A recova que seccionava a Plaza de Mayo 

em duas havia sido demolida e todos os edifícios antigos remodelados. A visita de Campos 

Sales, presidente da República (1898-1902), em novembro 1900, à capital argentina, com 

uma comitiva de assessores e da imprensa, teve como principal porta-voz o escritor Olavo 

Bilac, que, num jogo de metonímia, denominou o Rio de Janeiro como Sebastianópolis. A 

reação da comitiva brasileira foi de deslumbramento com os aspectos de cidade moderna 

portenha: o porto amplo e modernizado, a avenida Alvear com seus palacetes e petits-

hôtels, o parque de Palermo e, principalmente, a avenida de Mayo com os primeiros 

edifícios, já despontando no cenário:

“Quem um dia te disse que és a primeira capital da América do Sul zombou da tua 

ingenuidade e injuriou duramente s teus cabelos brancos; mais te ama e muito 

mais digno é da tua gratidão quem francamente te diz que és uma cidade de 

pardieiros, habitada por analfabetos. Ah! Quando um dia, do teu seio fecundo, 

surgir o homem fadado para reformar-te, o Torcuato de Alvear designado pelo 

Destino, para o mister glorioso de curar-te a lazeira e de infundir-te o novo 

sangue – então tu serás a primeira capital, já não da América do Sul, mas de todo 

o mundo; e teus filhos de então, vendo, nos álbuns de arte retrospectiva, tuas ruas 

e tuas casas de hoje, perguntarão assombrados, como pôde um povo querer viver 

por tanto tempo atolado em tanto torpe inércia. (BILAC, 18 nov. 1900 apud: 

BRENNA, 1985, 15).

Quando Rodrigues Alves candidatou-se à Presidência do Brasil, assinalou como 

plataforma política o saneamento, melhoramento e embelezamento da capital federal. Com 

sua vitória, nomeou para o Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas o engenheiro e 

advogado Lauro Müller, e Pereira Passos, para prefeito da capital federal. A administração 

federal buscou captar recursos financeiros no exterior, promoveu a abertura aos capitais 

estrangeiros, e facilitou os investimentos desses em infraestruturas básicas (transportes, 

gás, eletricidade) (RABHA, 2008, 97). De fato, a demanda por obras de saneamento eram 

de tal escala que ambos, ministério e prefeitura, atuaram no Rio de Janeiro. O primeiro no 
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saneamento e remodelação do canal do mangue e do Porto e o segundo na demolição de uma 

parte considerável de edificações18 do centro antigo do Rio de Janeiro:

“A primeira medida dos construtores só podia ser demolir” (REVISTA DA SEMANA, 

9 mar. 1929, 6).

“De cidade colonial, transformou-se em metrópole moderna” (SANTOS, 1966, 134).

“As grandes obras urbanísticas empreendidas no governo Rodrigues Alves 

implicaram, de fato, a demolição de milhares de cortiços e outros prédios 

deteriorados e insalubres do centro para que a capital da República fosse 

transformada numa cidade “moderna, higiênica e civilizada”, à altura das 

metrópoles europeias e norte-americanas e da grande rival, Buenos Aires, 

e definitivamente expurgada da má fama de cidade empesteada que tantos 

prejuízos traziam a suas relações comerciais com o mercado internacional. Foi, 

enfim, a primeira intervenção sistemática e direta do Estado sobre o espaço 

urbano carioca, com base num plano que atendia a estratégia de natureza 

variada, mas claramente definida” (BENCHIMOL, 1992, 138).

As velhas edificações foram demolidas, morros foram cortados e outros 

desmontados para construir-se, em seu lugar, seis grandes avenidas: a Francisco Bicalho – 

prolongando o canal do mangue até a região de São Cristóvão; a Rodrigues Alves – paralela 

ao novo porto; a Beira-Mar19 –conectando o centro ao bairro de Botafogo pela orla marítima 

e impulsionando a ocupação residual do aterro; a Mém de Sá – uma diagonal cortando o 

antigo bairro da Lapa na transversal; a Salvador de Sá – primeira radial aberta por Passos; e, 

a Central – após 1912, Avenida Rio Branco). Esta última foi o ponto focal de todas as obras, 

diferentemente da avenida de Mayo, ligava mar-mar, criando um eixo perspectivo entre o 

início do novo porto, a praça Mauá, e a atual, praça Marechal Floriano Peixoto começo da 

Avenida Beira-Mar (LEME, 1999, 358). O conjunto dessas obras foi denominado de Plano de 

18  No total, foram 702 edificações, cortando 21 ruas, travessas e morros, levantados nos 
relatórios anuais do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, entre 1903 e 1907 (RABHA, 2008, 
101).

19  Segundo Benchimol, a ideia de uma avenida à beira da Baía de Guanabara vinha desde o 
tempo em que o engenheiro Vieira Souto foi Diretor de Obras Municipais, sendo aprovada a concessão de 
execução de tal proposta em 7 de setembro de 1893, e, como as demais concessões, não saiu do papel.
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Melhoramento Pereira Passos, tendo Paulo de Frontin como engenheiro-chefe da comissão 

construtora que executou as demolições em três frentes – pelas duas extremidades e 

pelo meio – com o intuito de agir rapidamente (REZENDE, 1999, 54). Inaugurada, em sua 

totalidade, em 15 de novembro de 1906, após 20 meses e sete dias de obras, um bulevard de 

33 metros de largura delimitado por canteiros com árvores pau-brasil e jambeiros, estariam 

prontas 30 edificações e mais 85, estavam em construção (Kushir & Horta, 2006).

As novas construções da avenida não seguiram um padrão estilístico, sendo 

apenas limitada a altura máxima de 24 metros e com uma regra de construção: quase todos 

os edifícios foram erguidos com estrutura metálica, com paredes perimetrais de alvenaria 

de pedra ou tijolo portante, sendo moldada conforme o decoro escolhido pelo arquiteto ou 

decorador responsável. Evocações de elementos ornamentais e construtivos neoclássicos e 

góticos, coroados por cúpulas, agulhas e zimbórios, embandeirados que davam ao conjunto 

um ambiente multiestilístico. Segundo Paulo Santos, esse foi um momento de atração de 

engenheiros, arquitetos, construtores e desenhistas estrangeiros pela dimensão das obras 

empreendidas, tais como os italianos Antonio Januzzi e Rafael Rebecchi, este último vencedor 

do concurso internacional de fachadas, entre 107 projetos concorrentes (SANTOS, 1966, 139).

Fig. 23. A Avenida Rio Branco com os primeiros prédios construídos decorrentes do concurso de fachadas instituído 
pela Prefeitura.
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Rodrigues Alves fez, em 1902, a escolha de realizar melhoramentos na cidade 

do Rio de Janeiro e no seu porto, em detrimento das outras demandas existentes no país. 

Posteriormente, Recife (1909-1913), Salvador (1910-1913), Porto Alegre, Fortaleza, Belém 

(1905-1911), Curitiba (1920-1924), Manaus (1893-1902) e Teresina acabam por sofrer 

reformas de modernização segundo o ideário do modelo de Haussmann (SIMÕES JUNIOR, nov. 

2007, s.p.d.). Segundo Maurício de Abreu, a forma como se praticou as intervenções no tecido 

urbano da cidade existente foi determinante para dotar a tendência de sua continuidade e 

as conseqüências no espaço total do município (ABREU, 2008, 72). Por um lado, a população 

expulsa do centro recorreu às poucas moradias existentes ou a um lote num bairro na zona 

norte e no subúrbio, acompanhando a expansão da malha ferroviária e de bonde, decretando, 

por fim, no esvaziamento das freguesias centrais (KESSEL, 2001, 13). Por outro lado, após a 

saída de Passos da prefeitura, seus sucessores escolheram privilegiar, dotando de recursos 

certas áreas, principalmente da zona sul, em detrimento de outras, estratificando ainda mais 

as camadas sociais.

Marcelino de Sousa Aguiar, seu sucessor, (1907-1909), priorizou a construção 

de um hospital, o término das obras da reforma de Passos e a Exposição do Centenário de 

Abertura dos portos em 1908, implantada na Praia Vermelha. Depois, Serzedello Correa 

(1909-1910) saneou os ainda pouco habitados bairros de Copacabana e Ipanema (ABREU, 

2008, 73). Entre 1911 e 1919, a prefeitura atuou em duas frentes: melhorias em localidades 

da zona sul, como, Copacabana, Gávea, Ipanema e Leblon, e na reconstrução das avenidas 

à beira-mar, constantemente destruídas pelas ressacas. Após 1919, com a curta gestão de 

seis meses do engenheiro Paulo de Frontin, seguida pela do seu colega de profissão Carlos 

Sampaio, ocorreram duas intervenções importantes: a urbanização da Lagoa Rodrigo de 

Freitas e o desmonte do morro do Castelo. Essa última abriu espaço para a organização da 

Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência, em 1922.

Concomitantemente às obras de Passos, tiveram princípio as obras de 

melhoramento e ampliação do Porto do Rio de Janeiro, que foram as mais importantes na 

pretensão de inserir-se o Brasil na economia mundial corrente. Desde meados do século 19, 

vem-se propondo melhorias para o que o engenheiro Maurício Joppert descreveu como:

“A princípio não passavam de ancoradouros onde os navios estacionavam, 

fazendo-se as ligações com a terra por meio de barcaças descarregando o que 

traziam e recebendo mercadorias de retorno, mantimentos e água para as 
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viagens” (JOPPERT, 1966, 23).

Em 1901, duas empresas concessionárias uniram-se, formando a Companhia 

de Docas do Rio de Janeiro20, e tentando captar recursos com as instituições financeiras, 

sem muito sucesso. Dois anos depois, o governo federal encampou a Companhia de Docas, 

nomeando como diretor o engenheiro Francisco de Paula Bicalho. Este projeta novo plano 

de extensão para o porto desde a Ponta do Arsenal (praça Mauá) até a rua São Cristóvão, 

desmontando as ilhas das moças e dos melões. Compunha-se assim de um cais contínuo de 

3.500 metros, apenas interrompido pelo canal do mangue. Segundo Joppert, não existia no 

Brasil empresa construtora capaz de tal empreitada, sendo contratada a mesma companhia 

que construiu o porto de Buenos Aires: C. H. Walker & Company21. O aterro foi feito com 

material proveniente do desmonte do morro do Senado e a antiga usina termoelétrica 

instalada pelo empresário Mauá foi transferida para a proximidade do porto. Foi construída 

uma ponte de descarga do carvão, sobre estacas de concreto armado, um

“material de que tinham pouca prática tanto os engenheiros ingleses como os 

brasileiros naquela época. Sobre a ponte, corria um guindaste que apanhava o 

carvão no fundo do navio e o transferia para o depósito em terra” (JOPPERT, 

1966, 29).

Da falta de domínio do conhecimento sobre a tecnologia do concreto armado, 

os engenheiros do porto demoliram a ponte diante dos primeiros sinais de ruína. As obras 

foram inauguradas por etapas, sendo a primeira em 1º de maio de 1905 e o encerramento 

em 20 de julho de 1910, durante a presidência de Nilo Peçanha (TELLES, 1993, 262). 

Nesse mesmo ano, a The Rio de Janeiro Tramway Light and Power Co. Limited, uma empresa 

norte-americana de Alexandre Mackenzie e Frederick Pearson (em sociedade com Percival 

Farquhar), que arrendam o porto do Rio de Janeiro passando a ser responsável pela sua 

manutenção e gestão, fato consolidado pela tutela do engenheiro Carlos Sampaio, que no 

momento era diretor da empresa nas regiões Sul e Sudeste do Brasil (KESSEL, 2001, 45). A 

20  Decreto nº. 4.228, 6 nov. 1901

21  A Walker & Cie contratou diversos engenheiros brasileiros, entre eles Domingos de 
Souza Leite, que foi depois um dos fundadores da Companhia Nacional de Construções Civis e Hidraúlicas 
(Civilhidro), uma empresa importante para obras marítimas, como o Arsenal da Marinha (final da década 
de 1920 e início dos 1930), e a modernização de outros portos brasileiros.
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Fig. 24. Uma das muralhas do Porto do Rio de Janeiro pronta, em 1906.

Fig. 25. Planta do Porto do Rio de Janeiro já com todas as obras de ampliação 
até o Pier Mauá, que foi começou a ser construído pela Christiani & Nielsen 
em 1954, mas nunca concluído.
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Light acabou, em 1916, detendo legalmente, o monopólio de exploração de todos os serviços 

da capital: transportes, energia elétrica, água e esgoto, apesar dos impasses gerados pelo 

grupo empresarial Guinle & Cia.

A modernização do Porto de Santos antecedeu a do Rio de Janeiro em alguns 

anos, como também as obras de saneamento da cidade planejadas pelo engenheiro Francisco 

Saturnino Rodrigues de Brito (1864-1929), contratado em 1905 pelo governo do estado de 

São Paulo para empreender obras de melhorias em Santos. Esta foi descrita pelo engenheiro 

argentino Calastremé, em 1901, como uma “cidade morta pela febre” (LA INGENIERÍA, 31 

out. 1901, 251). O grupo empresarial carioca Guinle foi outorgado, em 1892, com a concessão 

de melhoramento e o uso do porto por 99 anos, criando a Cia. Docas de Santos, chegando a 

concretizar, em 1905, um total de 2.010 metros de “porto” (TELLES, 1994, 286). Para tanto, 

Calastremé comentou:

“Santos é o porto de embarque dos estados de São Paulo e de Minas, e tem chegado 

a atrair a maior parte do café que se exporta, tanto que parece que desde que 

se tem construído o porto, os exportadores o preferem ao do Rio de Janeiro” (LA 

INGENIERÍA, 31 out. 1901, 251).

Fig. 26. Foto aérea de Santos e seu porto.
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Se surpreendendo com rapidez das obras, teceu um elogio a autonomia dos 

profissionais brasileiros, recomendando que o mesmo fosse feito no seu país:

“A obra em sua maior parte está concluída, e tem sido levado a cabo sob a 

inteligente direção de engenheiro do país, cujo exemplo me parece deveria ser 

imitado pelo governo argentino, e não recorrer aos engenheiros estrangeiros, 

apenas em casos excepcionais” (LA INGENIERÍA, 31 out. 1901, 251-252).

Para o engenheiro Calastremé, a cidade de Santos foi, de fato, um caso exemplar 

a ser “copiado” por cidades como Rosário, porém sabe-se que o processo de consolidação 

da cidade de Santos, enquanto uma cidade sã e higienizada foi complexo, permeado por 

interesses políticos, lutas trabalhistas e questões urbanas. 

Um dos personagens emblemáticos desse cenário foi o engenheiro civil Roberto 

Cochrane Simonsen, formado na Escola Politécnica de São Paulo, em 1909, e a Companhia 

Construtora de Santos, empresa fundada por Simonsen e seus irmãos, em 1912. Entre este 

Fig. 27. Planta do Porto de Santos com as ampliações realizadas pela Christiani & 
Nielsen, onde se vê a localização da Ilha de Barnabé.
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ano e 1919, foi diretor técnico da companhia o engenheiro civil e arquiteto Alberto Monteiro 

de Carvalho e Silva22, colega de Simonsen na Politécnica (FICHER, 2005, 133). Nesse 

período, a construtora atuava na cidade de Santos, prestando tanto serviços de engenharia e 

comercializando materiais de construção. Para tanto, tudo ficava concentrado na construtora: 

o escritório central e os setores como pedreiras, serralherias, carpintarias, oficinas mecânicas, 

funilarias, depósitos de maquinários e ferramentas, seções de transportes e os depósitos de 

materiais “importados da Bélgica, Alemanha, Inglaterra, França, dos Estados Unidos, da Itália 

e da Suíça” (A TRIBUNA DE SANTOS, 2 jan. 1914, 3 apud: FREITAS, 2005, 106). Para todo 

caso, Simonsen montou uma rede de negócios23 para gerar serviços para sua construtora, 

plano que foi bem-sucedido, tanto que em 1917, em plena crise econômica externa devido 

aos países europeus e aos Estados Unidos estarem em guerra, a Companhia Construtora de 

Santos “atingiu notável grau de desenvolvimento e sucesso” (RELATÓRIO DA COMPANHIA 

CONSTRUCTORA DE SANTOS, 1917). Assim, foi

“... o caso da Companhia Construtora de Santos que, até 1919, limitava ainda as 

suas empreitadas à formosa cidade de sua sede, onde terminou, naquele ano, os 

armazéns da Vila Industrial, destinados a receber as máquinas de enfardamento 

de algodão do Governo do Estado de São Paulo, dos quais cinco foram executados 

em 80 dias apenas, e seis em cinco meses, prazos menores que os exigidos no 

contrato; as arquibancadas e dependências do Jóquei Clube de Santos; o prédio da 

sede do Banco Comercial do Estado de São Paulo; e grande número de habitações 

entre os quais os “bungalows” da Vila Balneário, pertencentes à Sociedade 

Economizadora Paulista” (JORNAL DO COMMERCIO, set. 1922, 447).

A partir de 1919, Simonsen assumiu como diretor-superintendente, ampliando a 

atuação da Companhia Construtora de Santos para outras cidades brasileiras. Tal ano coincide 

com o em que Simonsen publicou seu livro sobre os princípios do taylorismo O trabalho 

22  Alberto Monteiro de Carvalho e Silva após deixar a diretoria técnica da Companhia 
Construtora de Santos constituiu com o engenheiro Olavo Edydio de Souza Aranha Junior a Cia. Técnica 
Brasileira de Engenharia Civil e Arquitetura, depois renomeada Monteiro & Aranha Engenharia, Comércio 
e Indústria, com sede no Rio de Janeiro (FICHER, 2005, 141). Trabalharam muito construindo projetos do 
escritório de arquitetura Viret & Marmorat, na década de 1920.

23  Companhia Santista de Habitação Econômica, Companhia Parque Balneário, Companhia 
Frigorífico de Santos, Companhia Brasileira de Calçamento.
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moderno, em que apontou estes caminhos do projeto de expansão para a empresa, sendo “a 

Companhia Construtora de Santos uma das pioneiras, entre nós, na organização do trabalho, 

cujos métodos procurou aplicar há mais de 25 anos...” (SIMONSEN, 1942, 13-14 apud: FREITAS, 

2005, 106). Uma das mudanças foi o perfil dos profissionais que atuavam na empresa, sendo 

que a partir de 1920, Simonsen foi “buscar na Europa, nos centros apropriados, máquinas e 

especialistas que deram uma eficiência redobrada ao aparelhamento da companhia” (JORNAL 

DO COMMERCIO, set. 1922, 447), determinando 1921 como o ano de expansão:

“Os escritórios projetam entre outros trabalhos o Novo Hotel Parque Balneário, 

o Palácio da Associação Comercial de Santos, o Hotel e Cassino do Jóquei Clube, 

a Escola do Comércio, Agricultura e Indústria Irmãos Andradas, o Hospital de 

Beneficência Portuguesa de Santos, o Panteon dos Andradas, o Pórtico da Cidade 

e grande quantidade de prédios para moradia, “bungalows” e “villinos” (sic)” 

(JORNAL DO COMMERCIO, set. 1922, 447).

Fig. 28. Jornal do Commercio, edição 
dedicada a Exposição de 1922 com uma 
matéria sobre a Companhia Construtora 
de Santos, em que constam os projetos e 
fotografias das principais obras realizadas 
até 1922 pela construtora.
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Segundo consta no relatório de atividades de 1922, seu corpo técnico passou 

a ser coordenado pelos engenheiros Haroldo R. Murray e Francisco da Silva Telles, que 

eram responsáveis por quatro escritórios: a matriz em Santos, sendo seu diretor técnico o 

engenheiro Mario Freire e os arquitetos Karl Reger24 e Frederico Müller, um escritório central 

24  Segundo Joana Mello de Carvalho Silva, no levantamento dos registros definitivos dos 
arquitetos estrangeiros no Crea/SP, consta o nome de Karl Reger, nascido em 27 de outubro de 1887, 
na Alemanha, mas já naturalizado brasileiro, em 1936 quando foi expedida sua carteira pelo conselho. 
Formado engenheiro arquiteto na Escola Técnica Superior de Stuttgart, em 1911. No Boletim do Instituto 
de Engenharia, nº. 135, mar. 1938, sua carteira profissional foi registrado na 8ª. Região do Crea, sob o n. 
271-D (até 31/12/1937).

Fig. 29. Illustração Brasileira, 1922, 
edição comemorativa da Exposição 
de 1922. Anúncio da Companhia 
Construtora de Santos.
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em São Paulo, cujo gerente era o engenheiro Manoel Aranha, auxiliado pelo engenheiro 

Aldo Mario de Azevedo e pelo arquiteto Jules Mosbeaux, um escritório do Rio de Janeiro, 

gerenciado pelo o engenheiro Eduardo V. Pederneiras e Antonio Rodrigues de Azevedo, que 

era o gerente da filial de Porto Alegre (RELATÓRIO DA COMPANHIA CONSTRUCTORA DE 

SANTOS, 1922, 103). Entre 1921 e 1924, a Companhia de Santos assinou um contrato de 

construção de 24 quartéis de grande porte, em nove estados brasileiros, segundo Segawa, 

bem destacou essa empreitada somente foi possível

“Mediante a normalização de processos administrativos, revisão e adequação dos 

projetos à racionalização de canteiros e adaptação de sistemas construtivos às 

peculiaridades locais (incluindo alguns sistemas rústicos de pré-fabricação), a 

empresa cumpriu cronogramas reduzidos (alguns casos, quartéis completos em 

oito meses) mesmo trabalhando numa escala operacional que envolvia distâncias 

de milhares de quilômetros e condições de trabalhos extremamente adversas – 

como materiais em borá parte transportados para local da obra” (SIMONSEN, 

1931 apud: SEGAWA, 1999, 56).

O primeiro quartel a ser inaugurado foi a Vila Militar de Quitaúna, no subúrbio do 

Rio de Janeiro, com 20 pavilhões, em 1922, coincidindo com o ano da realização da Exposição 

Internacional do Centenário da Independência. Guardadas as proporções de obras públicas e 

privadas, monumentais ou representativas é, de fato, plausível supor o mesmo empenho em 

todas as obras da Construtora, desde o hotel e cassino aos pavilhões da Vila Militar (LIRA, 

jul. 2007, 155). Os edifícios da Bolsa de Café e a Associação Comercial possuem tratamentos 

estilísticos distintos dos do Cassino Balneário e dos pavilhões construídos para os quartéis, 

o que não significa seu desprestígio. Ao analisar o prédio do cassino/teatro, Segawa atribuiu 

sua arquitetura a uma filiação formal a “Deutscher Werkbund – a organização não tinha uma 

linguagem artística particular, mas, por analogia, filiava-se à produção anterior a 1920”, e 

de certo modo à margem de um modernismo engajado (Segawa, 1999, 55). Ao promover a 

renovação do pessoal técnica da construtora, Simonsen mostrou-se conectado às discussões 

artísticas modernas correntes25 e a escolha por dois arquitetos de origem germânica para 

25  Simonsen foi um dos 11 assinantes da revista francesa L’Esprit Nouveau, com Francisco 
Teixeira da Silva Telles, cujos exemplares hoje compõem o acervo de livros raros da Biblioteca da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da USP, doados pelo seu sobrinho Augusto Carlos da Silva Telles, filho do 
arquiteto Jayme (ENBA, 1924).
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o escritório central não foi aleatório. O cassino/teatro representou uma renovação da sua 

concepção formal ao tratar a estrutura de concreto armado já como a expressão arquitetônica 

final, talvez, um dos primeiros casos em que se possa entender a arquitetura como o resultado 

do trabalho do arquiteto e do engenheiro.

Foi, entretanto, por meio de arquitetura ditas efêmeras edificadas para atenderem 

a um evento com determinado período de funcionamento que duas importantes empresas 

construtoras afirmaram a sua presença em terras brasileiras: a Christiani & Nielsen e a 

Wayss & Freytag. De fato, o ano de 1922 foi marcado por acontecimentos políticos e culturais 

não restritos à capital brasileira. A Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, em 

pleno Teatro Municipal, o levante do Forte de Copacabana e a Exposição Internacional do 

Centenário acometeram o Rio de Janeiro; todos esses eventos, além de marcos consagrados 

na historiografia, tiveram repercussão inegável entre seus contemporâneos. 

A Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência foi 

fruto de incongruências e conflitos políticos entre o, então, prefeito Carlos Sampaio e antigos 

aliados, como Paulo de Frontin, e a sociedade:

“O talento do sr. Carlos Sampaio consistiu, principalmente, em confundir num só 

os dois problemas da exposição e da ampliação da urbe, tornando-os dependentes 

de tal modo que para erigir os palácios do grande certamen se tornavam 

previamente indispensáveis derruir o velho bairro da Misericórdia, prolongar a 

terra firme para 2 ou 3 quilômetros além do litoral, e arrasar consequentemente 

o morro para aterrar a faixa litorânea” (REVISTA DA SEMANA, 29 jun. 1922 

apud: LEVY, jul. 2007, 7).

Apesar da modernização das infraestruturas urbanas e regionais concretizadas, 

sobretudo, desde a presidência de Rodrigues Alves, no Brasil ainda permanecem inalteradas 

estruturas ou sistemas de organizações, como das empresas e de grupos de profissionais 

como os engenheiros. Situação que se estendeu da metade do século 19 até 1920, em que 

como bem ressaltou Carlos Kessel, um grupo de engenheiros, como uma parcela da elite, foi 

intermediária entre 

“o poder público e os capitais disponíveis no Brasil e no exterior, identificando 

oportunidades, planejando negócios, engendrando parcerias e estabelecendo-se 

como a ligação entre o público e o privado” (KESSEL, 2001, 38).
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Esses engenheiros alternavam-se entre trabalhos na instância pública e em 

companhias privadas provocando, por vezes, relações conflituosas e dúbias. Assim foi o 

caso de Pereira Passos, Carlos Sampaio, Paulo de Frontin, Victor da Silva Freire, Alexandre 

Albuquerque, Bruno Simões Magro26, Ramos de Azevedo, Aarão Reis, entre outros. Essa 

situação somente começou a ser minimamente regularizada, a partir de meados da década 

de 1930, segundo aponta Nilce Botas, com a criação do Departamento de Administração do 

Serviço Público (Dasp), que instituiu a realização de concursos como critério de contratação 

dos funcionários públicos, instituído de início no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Industriários (IAPI) (BOTAS, 2011). A ambiguidade desse tipo de atuação foi escancarada 

na gestão de Carlos Sampaio, entre 1920 e 1922, com as obras de urbanização da Lagoa 

Rodrigo de Freitas e de organização da Exposição Internacional Comemorativa do Centenário 

da Independência. Nesses dois casos, ultrapassou-se o limite, se é que ele existiu, entre 

os interesses públicos e privados, sendo a Prefeitura empregada para buscar recursos 

pecuniários – agindo como uma incorporadora – nas instituições financeiras para realizar 

melhorias em terrenos públicos, vendendo as áreas adjacentes aos interesses do mercado 

imobiliário (KESSEL, 2001).

Já no início de 1921, Sampaio preparou os planos para as obras de higienização, 

embelezamento – com a criação de uma avenida de 30 metros em volta da lagoa – e de 

economia. Aproveitou-se de um plano realizado pelo engenheiro Saturnino de Brito, 

determinando a construção de um canal ladeando o Jardim Botânico para receber as águas 

pluviais, transportando-as para a lagoa. De lá, outro canal a ligaria ao mar, para a limpeza e 

oxigenação da lagoa. A parte aterrada – quase um terço da área do melhoramento, segundo 

Kessel – foi feita com o lixo, que era normalmente jogado na enseada de Botafogo, coberto 

com areia e pedra. Trata-se justamente da área onde, três anos mais tarde, se construiu 

as tribunas do Jóquei Clube Brasileiro. Doada por Carlos Sampaio ao clube, que o fez, em 

troca, sócio benemérito, este não esperava que se fosse construir, em tão curto espaço de 

tempo, naquele terreno (KESSEL, 2001, 55). Concomitantemente, Carlos Sampaio realizou a 

captação de recursos e os planos para o desmonte do morro do Castelo:

26  Magro, em 1937, ano em que foi outorgado o decreto-lei n. 24, de 29 nov. 1937, ocupava 
cargos em dois órgãos públicos: na recém criada Universidade de São Paulo, como professor da Escola 
Politécnica e como diretor da Estrada de Ferro Sorocabana, optando em permanecer nesta última 
(FREITAS, 2005, 135).
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“Esta hábil correlação dos fatores do problema deu em resultado a ampliação da 

zona central do Rio em centenas de milhares de metros quadrados, a edificação de 

nova avenida, projetada desde uma praça esplêndida até, futuramente, Botafogo, 

improvisando outra avenida litorânea, conquistando novas áreas destinadas a 

construções de caráter monumental. Carlos Sampaio, realmente, criará nova 

cidade, em pouco mais de dois anos!”(REVISTA DA SEMANA, 29 jun. 1922 apud: 

LEVY, jul. 2007, 7).

A correlação que a Revista da Semana refere-se foi a solução encontrada: 

o decreto nº. 4175, de 11 de novembro de 1920, que determinava a realização de uma 

Exposição Nacional no Rio de Janeiro, desde a abertura de crédito no orçamento da União 

para a derrubada do morro do Castelo – negócio que era executado desde 1913, por meio 

de uma lei aprovada no ano anterior –, com a previsão da abertura de ruas e avenidas, 

construção de monumentos e dos pavilhões, bem como dos palácios de exposição (KESSEL, 

2008, 117). A decisão de a prefeitura pedir um empréstimo financeiro vinha atender a uma 

reivindicação que dera posse ao engenheiro Carlos Sampaio, em substituição do advogado Sá 

Freire, em junho de 1920, como prefeito do Rio de Janeiro.

Nos últimos meses, a Exposição Comemorativa do Centenário de 1922 tornou-

se internacional com a adesão de algumas nações, como Estados Unidos, Argentina, México, 

Dinamarca, França, Suécia e Tchecoslováquia, que rapidamente tiveram de construir seus 

pavilhões, nas áreas conquistas ao mar pelo desmonte hidráulico do morro do Castelo, que 

teve início em novembro de 1920. Ocupando uma área abrangendo desde o Palácio Monroe27 

– sede do Senado – até a ponta do Calabouço – ou praça XV, a obra foi descrita como “um 

trabalho hercúleo, executada no curto espaço de alguns meses, afirmando solenemente, nossa 

atividade empreendedora” (LIVRO DE OURO DO CENTENÁRIO, 1923 apud: LEVY, jul. 2007, 1). 

Os preparativos da exposição de 1922 envolveram uma série de profissionais da 

construção – arquitetos, engenheiros arquitetos e engenheiros civis – que ali se confluíram 

por inúmeros motivos e representou o momento de afirmação de discursos paralelos 

27  O Pavilhão “Monroe” foi montado, originalmente, como “Palácio São Luiz” para a 
Exposição de Saint Louis de 1904, nos Estados Unidos, a “Louisiana Purchase Exposition”, de autoria 
atribuída ao engenheiro militar Marcelino de Sousa Aguiar. Com o encerramento do evento, o edifício foi 
desmontado e remontado no Rio de Janeiro, onde ocorreu a Terceira Conferência Pan-Americana, em 1906 
(ATIQUE, 2010, 76 e 27). 
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e simultâneos. Os arquitetos, por um lado, organizados em duas associações de classe 

profissionais: o Instituto Brasileiro de Arquitetos e a Sociedade Central de Arquitetos, que 

tiveram os seus ideários e discursos analisados no decorrer da segunda parte do capítulo 

dois. Essas duas associações tinham um único órgão de divulgação, o periódico Architectura 

no Brasil cujo intuito foi o de:

“estabelecer relação direta não só entre engenheiros, arquitetos e construtores, 

como também entre esses e os intelectuais do país, de modo a orientar a todos 

quantos se ocupam com interesse do nosso progresso, e, particularmente, aos 

governos, que quase sempre se descuidam de assuntos de tanta relevância, sem a 

verdadeira noção das nossas necessidades, permitindo uma liberdade profissional 

mal compreendida” (ARCHITECTURA NO BRASIL, out. 1921, 1).

E, por outro, os construtores organizados, desde 1919, na Associação dos 

Construtores Civis do Rio de Janeiro e os engenheiros que iniciavam a pleitear nova 

organização de classe profissional para lutar pela regulamentação (SILVA, 2003, 109). Para 

cada um desses, a exposição assumiu um significado. Os arquitetos viram no evento uma 

oportunidade de afirmação da classe profissional, de um modo distinto do que se deu com 

a abertura da avenida Rio Branco e na realização da exposição de 1908. A arquiteta Ruth 

Levy, estudiosa da arquitetura das exposições de 1908 e da de 1922, analisou os episódios 

antecedentes da exposição identificando na segunda como um marco para a profissão:

“Por representar grande oportunidade profissional, levando em conta, 

inclusive, a exigência dos projetos serem assinados e executados por arquitetos 

diplomados, esta exposição assume, entre os arquitetos cariocas, o papel de 

“marco do renascimento arquitetônico no Brasil”, sendo “a primeira vez que o 

arquiteto é chamado a desenvolver seus conhecimentos em toda a sua plenitude” 

(ARCHITECTURA NO BRASIL, out. 1921, 43 apud: LEVY, jul. 2007, 1).

Trazendo à tona um discurso proferido pelo arquiteto e professor Nestor de 

Figueredo para celebrar a inauguração do busto do professor Araújo Vianna na Escola 

Nacional de Belas Artes, em outubro de 1921, Levy conseguiu especificar as características 

da situação do arquiteto, que há “Alguns anos não encontrava o arquiteto estímulo para sua 

capacidade de produzir e a ignorância da sua profissão tornara-se um dos estados mórbidos 

de nossa nacionalidade” (FIGUEREDO apud: LEVY, jul. 2007, 6). Logo, a exposição de 1922 
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significou uma mudança nesta visão:

“A inteligência do governo que nos dirige quis que por arquitetos brasileiros 

fossem construídos seus palácios da exposição na parte nacional, para que o 

estrangeiro veja que nossos produtos são expostos em produtos nossos. E esse 

apoio do governo aos arquitetos servirá para que o seu valor seja visto pelo que 

se irá construir naquele certamen e não pelas inarmonias da grande maioria das 

construções do Rio, que foram essa imensa calúnia de pedra e cal à competência 

dos arquitetos do Brasil” (FIGUEREDO apud: LEVY, jul. 2007, 6).

Essas palavras carregadas de um tom xenofóbico, à primeira vista, precisam 

ser lidas desde sua inserção dentro dos anseios em torno da organização da exposição, que 

concernem as reflexões centradas em duas dúvidas: que país era aquele, que país deveria ser 

aquele. A Revista da Semana, de 19 de agosto, divulgou o memorial apresentado ao prefeito 

Carlos Sampaio, pela Sociedade Central de Arquitetos introduzindo, segundo atribuiu Levy, 

sua opinião sobre o estado insatisfatório sobre o estado da cidade e de suas edificações:

 “Até os recentes trabalhos da demolição do morro do Castelo, estávamos ainda 

em plena era Passos. Só agora novas perspectivas rasgam-se ao progresso da 

cidade. Esse novo movimento de expansão e de transformação deverá incidir 

principalmente sobre a arquitetura, sem o que se estiolará. Os grandes edifícios 

terão de substituir a edificação ainda deplorável da zona central do Rio. A 

submissão dos projetos de construção ao parecer de um conselho consultivo, 

constituído de técnicos, proposto pela Sociedade Central de Arquitetos, constitui 

a base insubstituível pela qual essa revista vem reclamando há cinco anos – de 

uma reforma radical na fisionomia arquitetônica do Rio de Janeiro” (REVISTA DA 

SEMANA, 19 ago. 1922 apud: LEVY, jul. 2007, 7).

A Revista da Semana encampou o projeto do Prefeito Sampaio, diante de todos 

os protestos. É necessário, aqui, entender as distintas conotações assumiu esse “renascimento 

arquitetônico”, que foi interpretado tanto como sendo um momento de afirmação da 

profissão do arquiteto diante do público em geral e na sua organização numa associação de 

classe profissional ou pode ser lido como aquele em que a discussão por um estilo nacional 

se tornou mais latente. Assim, Kessel colocou-o:

“A Exposição deveria tomar o caráter de uma vitrine dupla, onde os visitantes do 
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exterior conheceriam as riquezas naturais e as potencialidades do Brasil e onde 

os brasileiros teriam a oportunidade de tomar contato com as maravilhas dos 

outros países. E, também, serviria como espelho onde a cidade e a nação pudesse 

buscar a imagem que verdadeiramente queriam projetar, a imagem do progresso, 

da civilização, da higiene e da beleza” (KESSEL, 2008, 121).

Resolvido todos os impasses políticos, foram sendo designados rapidamente 

um pavilhão ou mais de um para arquiteto. Desse modo, ficaram para o escritório Memória 

& Cuchet os pavilhões das Festas e das Grandes Indústrias; ao arquiteto Adolfo Morales de 

los Rios, a Porta Monumental da Avenida Beira-Mar e o Parque de Diversões; ao seu filho, o 

Pavilhão da Viação e Agricultura; ao engenheiro arquiteto Gastão Bahiana, o de Estatística, 

ao arquiteto Armando de Oliveira, o de Caça e Pesca e das Exposições Particulares; a Sylvio 

Rebecchi (filho de Rafael Rebecchi), os do Pavilhão da Administração (do Distrito Federal) e o 

Pavilhão dos Estados, ficou sob a responsabilidade do engenheiro civil e arquiteto Hippolyto 

Pujol Junior (KESSEL, 2008, 122).

Foi aqui que a ação da Companhia Construtora em Cimento Armado foi importante, 

Pujol Junior não economizou na ousadia técnica, projetou um dos mais importantes pavilhões 

do evento, atribuído ao seu valor arquitetônico, como ressaltou o periódico Architectura no 

Brasil, descrevendo o desta forma:

“tendo quatro pavimentos e uma torre de 46 metros de altura. Sobriamente 

decorado, é harmonioso em suas linhas. Tendo em vista ser definitiva essa 

construção, o arquiteto fugiu um pouco aos motivos arquitetônicos consoantes 

aos pavilhões da exposição. Sua cobertura terá a forma de um terraço, de onde se 

descortinará, em seu conjunto, a exposição. Será bastante rica sua parte interna, 

tendo sido a decoração de pintura entregue a artistas brasileiros” (grifo da 

autora, ARCHITECTURA NO BRASIL, dez. 1921, 104).

Em 1909, Pujol Junior com Augusto de Toledo, com o qual mantinha um 

escritório técnico, projetaram e construíram o Pavilhão para a Exposição Preparatória do 

Estado de São Paulo, obra que foi montada na avenida Tiradentes. Segundo levantou André 

Caram, “o pavilhão foi construído comportando o emprego simultâneo de alvenaria de tijolos, 

madeira, cimento armado e ferro laminado” e foi uma obra importante para o período, sendo 

considerado pelo arquiteto Christiano Stockler das Neves como a “primeira construção de 

concreto armado em São Paulo” (CARAM, 2001, 118 e 120). O escritório da dupla ficava na rua 
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15 de Novembro, donde trabalharam no projeto para o concurso Edifício de Polícia Central, 

no Rio de Janeiro, do qual saíram vencedores. Provavelmente, esse foi um dos caminhos 

prováveis que levou Pujol Junior à capital federal, mesmo assim, esse último projeto possui 

semelhanças destacáveis com o Pavilhão dos Estados da Exposição de 1922. Caram atribuiu 

o prédio à “influência do estilo sessezion austríaco”, que se nota pela forma dos torreões, 

mas enfatizou a contradição do envolvimento da estrutura por um “pastiche decorativo” de 

alvenaria de tijolos e ornatos em argamassa de cimento e areia (CARAM, 2001, 122).

Fig. 30. Obra empreendida pela 
Companhia Construtora em Cimento 
Armado de construção do arcabouço 
do Pavilhão dos Estados, projeto 
do engenheiro civil e arquiteto 
Hippolyto Pujol Junior.

Fig. 31. Projeto vencedor do 
concurso promovido para o novo 
edifício da Polícia Central do Rio de 
Janeiro, em 1910, pela qual pode-se 
perceber uma continuidade formal 
na prática arquitetônica de Pujol 
Junior.
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O Pavilhão dos Estados foi construído em cinco meses, pela Companhia 

Construtora em Cimento Armado, uma sociedade anônima fundada em 16 de janeiro de 1920, 

sendo nomeado seu presidente Lambert Riedlinger, gerente Joaquim de Mello Magalhães 

e diretor técnica Gustavo Lyra da Silva. A sociedade anônima28 tinha como objetivo no seu 

estatuto (capítulo 1, artigo 2):

“executar, por conta própria ou de terceiros, qualquer espécie de construção, 

especialmente de cimento armado, e bem assim, explorar indústrias anexas 

e negociar em artigos de importação de acordo com o critério da diretoria” 

(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 28 jan. 1920).

Assim, para a Exposição Internacional Comemorativa do Centenário, a Cia. 

Construtora em Cimento Armado realizou além do Pavilhão dos Estados: “talvez a obra maior 

de quantas no mesmo recinto se encontram”, executando a construção “da ossatura de cimento 

armado, das vigas engastadas na fundação, das pilastras do vigamento, das lajes das escadas 

e finalmente da majestosa cúpula” (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1922, 164-

165), o “arco de boca do parque das diversões”:

“não surpreende somente aos leigos, mas deixa, pela delicadeza das suas linhas 

e leveza da construção, impressionados os próprios profissionais; não nos parece 

28  Como sociedade anônima, compunham seu conselho fiscal: Gustavo Erb, Frederico 
Bockel, José Pereira da Graça Couto, Álvaro da Silva Lima, Max Hamers, José de Barros Ramalho Ortigão 
(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 28 jan. 1920).

Fig. 32. O Pavilhão do Estado, 
quase finalizado faltando apenas os 
acabamentos das janelas. Ao lado 
dele estão os Pavilhões de Caça e 
Pesca e o de Pequenas Indústrias.
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que a companhia encontre barreira para a execução de qualquer construção, 

pois, ainda no mesmo parque, lá estão três tesouras de cimento armado com 16 

metros de vão e duas importantes galerias com o comprimento de 150 metros. 

Essas construções, segundo fomos informados, foram levadas a efeito no prazo de 

60 dias” (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1922, 166).

A estrutura de concreto armado do Pavilhão do Estado, de fato, surpreende. O 

desenho dos elementos foi concebido de modo tão delgado que nos impressiona a capacidade 

técnica já alcançada nesse momento, e na rapidez de sua construção que prescinde de um 

conhecimento prático já acumulado. Isso se confirma tanto do lado do engenheiro civil 

e arquiteto Pujol Junior, como da construtora, a qual apesar de ter sido fundada nesta 

configuração, já vinha atuando no mercado da construção civil desde 1910 (WAYSS & 

FREYTAG, 1925, 51). O alemão Lambert Riedlinger, diretor presidente da construtora, como 

imputou Paulo Santos29, seu principal biografo,

“foi a principal figura dos primórdios do concreto armado no Brasil, diplomado na 

Alemanha por uma escola técnica de ensino médio, fez-se aqui grande engenheiro 

e foi dos primeiros encarregados de obras daquele país, que manejando a 

réguas de cálculo e tendo noção bastante aperfeiçoada do concreto armado, 

contribuíram para o aprimoramento da técnica de construir e para a formação 

de encarregados brasileiros de elevado gabarito” (SANTOS, 1966, 149-150).

Entre 1920 e 1922, a sociedade realizou obras importantes, como três hotéis, 

sendo todos eles projetados pelo arquiteto francês Joseph André Gire: o Hotel e Cassino 

Copacabana Palace (1917-1923) e o Hotel Glória (1920-21), ambos no Rio de Janeiro, e 

o Hotel Esplanada, na época, chamado Hotel São Paulo, na cidade de São Paulo. O estádio 

do “Fluminense Football Clube” (1921) com a capacidade de 30.000 pessoas, onde teve de 

ser realizada além da construção do estádio novo, projeto de Pujol Junior, também foram 

demolidas as instalações existentes no local, em 110 dias e diversos armazéns no Porto do 

29  Paulo Santos supôs que Riedlinger chegou em 1912, e um ano depois a Wayss & 
Freytag veio ao Brasil, encontrando aberta a Cia. Construtora em Cimento Armado. Nas pesquisas, não 
encontramos nada confirmando essa versão, nem a do engenheiro Felippe dos Santos Reis, que diferencia 
em um ano, 1911, a entrada de Riedlinger e supõe abril de 1917 como a data de abertura da construtora 
(VASCONCELOS, 1986, 51).
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Rio de Janeiro para as firmas Hime & Cia, Pereira Carneiro & Cia, Theodoro Wille & Cia., E. G. 

Fontes & Cia. e visconde de Moraes (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1922, 166).

Fig. 33. Anúncio da Companhia 
Construtora em Cimento 
Armado, com três fotografias 
dos empreendimentos mais 
importantes realizados pela 
firma. A fotografia da esquerda 
é a obra do Hotel Esplanada em 
São Paulo, do lado direito, as 
do Copacabana Palace e o Hotel 
Glória, já concluído, em 1922, 
ambos no Rio de Janeiro.

Fig. 34. Propaganda veiculada 
na Architectura do Brasil, 
da Companhia Construtora 
em Cimento Armado, com a 
fotografia da edificação da 
estrutura em concreto armado 
do edifício Odeon.
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Em outubro de 1921, no Índice Técnico e Comercial da Revista Brasileira de 

Engenharia, a Companhia Construtora em Cimento Armado estava listada como um escritório 

técnico de “pontes, barragens, cais, construções civis”, no endereço na rua da Quitanda, 24 

com agências e filiais nos Estados (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1921, 213). 

E na Architectura no Brasil de novembro de 1921, na publicidade da empresa constava a 

seguinte citação, sob o nome da companhia: “sucessora de L. Riedlinger” (ARCHITECTURA NO 

BRASIL, nov. 1921, s.p.d.).

Não apenas obras denominadas arquitetônicas e industriais foram realizadas 

pela Construtora em Cimento Armado, mas também grandes instalações de hidroelétricas e 

pontes, enfim, merecendo na Revista Brasileira de Engenharia a difusão dos seus trabalhos, 

caracterizados pelas “variedades de obras que executa”:

“Temos acompanhado com interesse as obras executadas pela Companhia 

Construtora em Cimento Armado e nos tem calado no espírito a rapidez com que 

as mesmas aumentam de vulto de um para outro dia; na rapidez de execução, 

certamente lhe caberá a palma. O profissional, porém, que por alguns minutos 

somente permanecer em qualquer obra da companhia em andamento, perceberá 

os motivos que lhe permitirem tão rapidamente execução de trabalhos e que 

se resumem em uma metódica distribuição do pessoal obreiro e no emprego 

racional de instalações de toda a espécie movidas a vapor ou eletricidade, 

capazes de produzir maior rendimento e menor despesa” (REVISTA BRASILEIRA 

DE ENGENHARIA, out. 1922, 164).

E continuou:

“A orientação técnica da companhia, julgamos, que poderá rivalizar com a 

das boas empresas congêneres no estrangeiro e, ainda agora, por ocasião das 

construções para o centenário, sua existência entre nós foi de relevante valor para 

a execução de obras suntuosas com rapidez e capricho” (REVISTA BRASILEIRA 

DE ENGENHARIA, out. 1922, 164).

Diante do sucesso do empreendimento da Companhia Construtora em 

Cimento Armado, notou-se em ata da assembleia que o número de associados aumentou 

consideravelmente, contendo entre o pessoal novo, nomes que, logo, seriam destaque no 

desenvolvimento da cultura técnica do concreto armado no Brasil: “L. Riedlinger, José Pereira 
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da Graça Couto, Frederico Bockel, José de Barros Ramalho Ortigão, J. M. Magalhães, J. Friese, E. 

H. Baumgart, Franz Kaindl, Gustavo Lyra da Silva” (DIÁRIO OFFICIAL DA UNIÃO, 8 abr. 1922, 

7000). No fim de 1924, a Companhia Construtora em Cimento Armado foi encampada pela 

Wayss & Freytag A. G., fundando a Companhia Construtora Nacional S. A. (Wayss & Freytag 

– L. Riedlinger). A partir de 1925, L. Riedlinger ficou impedido judicialmente, por razões 

Fig. 35. O Estádio de futebol 
do Fluminense Clube, no 
bairro de Laranjeiras, Rio 
de Janeiro, construído pela 
Cia. Construtora em Cimento 
Armado em parceria com Pujol 
Junior.

Fig. 36. Anúncio da Companhia 
Construtora em Cimento 
Nacional publicado na Revista 
Brasileira de Engenharia em 
jul, 1921, com a ponte Maurício 
de Nassau estampada com 
destaque, de Recife.
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que não foi possível serem descobertas, de permanecer na presidência da empresa (DIÁRIO 

OFFICIAL DA UNIÃO, 18 jan. 1925), vindo a falecer no fim de outubro.

A Companhia Construtora Nacional, em 1925, tinha uma nova composição 

societária: Georg Grebin, Frtiz Henning, Otto Meyer (representante da Wayss & Freytag A. G. – 

Frankfurt), Ernesto Schaene, H. Kronenberg, M. Hamers, Ernesto Blanz e Ludwig Blanz; o diretor 

era indicado pela matriz alemã, sendo até 1930, o engenheiro Alfredo Schultz. Começou a 

construir os edifícios mistos – escritório e cinema da praça Floriano Peixoto – Cinelândia, 

alguns com projeto estrutural atribuídos a Emílio Baumgart, no Rio de Janeiro e o porto 

de Niterói. Em São Paulo, realizaram a construção da nova Estação Inicial da Sorocabana 

(projeto de arquitetura de Christiano Stockler das Neves) e o reservatório de água da Mooca, 

obras que foram paralisadas em 1928. 

Na assembléia celebrada naquele ano seus diretores reclamavam do aumento da 

concorrência crescente no ramo da construção civil (DIÁRIO OFFICIAL DA UNIÃO, 27 mar. 

1928). De fato, existiam outras empresas atuando no campo da construção civil, sobretudo 

após 1927, nesse momento a Philip Holzmann A. G. abriu uma filial no Rio de Janeiro, com o 

nome de Companhia Geral de Obras e Construções (Geobra)30, e existem outras empresas como 

a E. Kemnitz & Cia, que teve como engenheiro chefe Arnold Brune (1884-1964). Após 1930, a 

Companhia Construtora Nacional31 mudou de diretor, fazendo vir o engenheiro Jakob Baumann 

da Alemanha para assumir o cargo e em 1943, foi todas as ações alemãs foram nacionalizadas.

30  A lista de sócios fundadores da GEOBRA foi a seguinte: M. Arndt, Wilhelm Schmitt, 
Leopold Lewin, James Magnus, Roberto Harlmann, Eugen Bloch, Oscar Weinschenck, Mario de Andrade 
Ramos, Edgard Raja Gabaglia, Mario de Oliveira Brandão, Richard Bamberg, Aloysio de Santos Sá e Milton 
Sá. Data de 8 de setembro de 1927 a ata de fundação.

31  Somente a Companhia Construtora Nacional se registrou registro no Crea/RJ, que foi 
concedido em 28 de novembro de 1938. A composição do quadro técnico era formada por oito engenheiros, 
um engenheiro-arquiteto e dois arquitetos. Dentre esses, podemos destacar os engenheiros Hans Vogt e 
Ernesto Blanz, ambos formados em engenharia na Escola Politécnica de Zurich e de Herman Schroder, 
engenheiro pela Escola Politécnica de Stuttgart; todos esses eram sócios do Clube de Engenharia. Os 
arquitetos atuantes na empresa eram Walter Christoph e Ernest Faulhaber, e o engenheiro-arquiteto era 
Djalma Sampaio de Andrade Filho. Além deste, havia outro engenheiro-arquiteto que compunha o quadro 
técnico da companhia, chamado de Victor Treidler. O cancelamento do registro da empresa ocorreu por 
motivos financeiros em 22 de agosto de 1973 (Ofício A no. 0514 / 2008 / GFIS / Cate de 21 de maio de 
2008, referente ao protocolo nº. 20087017749 de pedido de busca pelo histórico no Crea/RJ).
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A exposição de 1922, não apenas destacou a Cia. Construtora em Cimento Armado, 

sucessora da L. Riedlinger, mas também a Christiani & Nielsen Engenheiros Construtores 

Limitada32, uma filial da construtora dinamarquesa especializada em concreto armado. Estes 

ergueram três pavilhões internacionais, sendo um para seu próprio país, segundo o projeto 

do arquiteto Helwig Möller, outro para a Suécia e o Pavilhão da Holanda. Em 8 de fevereiro de 

1904, constituiu-se a sociedade Christiani & Nielsen, entre o engenheiro F. Rudolf Christiani e 

o capitão da Marinha Real Aage Nielsen (1873-1945), especializada construções em concreto 

armado (Ostenfeld, 1976, 241). Ambos haviam sido treinados no sistema construtivo, como 

explicitou Christiani, em depoimento dos 50 anos da empresa:

 “Minha formação se deu como empregado durante dois anos na Burmeister & 

Wain e mais dois anos com uma empresa estrangeira de concreto armado, uma 

delas sendo não menos do que a Hennebique de Paris. Meu sócio fez seu estágio no 

porto da Marinha33” (CHRISTIANI, 1954 apud: Ostenfeld, 1976, 241).

32  Somente em 1947, a Christiani & Nielsen muda de status jurídico de empresa limitada 
para sociedade anônima.

33  Tradução nossa do original: “My background was a two-year employment with Burmeister & 

Wain and a further two years with foreign r.c. companies, one of them none less than Hennebique of Paris. My 

partner got his practical education at the naval dockyard”.

Fig. 37. O Pavilhão da Dinamarca 
na Exposição Internacional do 
Centenário, de 1922, construído 
pela Christiani & Nielsen, a qual 
também edificou os pavilhões para 
Noruega e Holanda.
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Em Paris, Rudolf Christiani entusiasmou-se não apenas pelo sistema proposto 

por Hennebique, mas pelas possibilidades do concreto armado, para o qual poderia resolver 

qualquer problema estrutural: “vigas, lajes e colunas de concreto com barras de aço possuem 

quase potencialidades ilimitadas. Isso apresentou vasto campo para a imaginação do engenheiro 

criativo34” (CHRISTIANI, 1954 apud: Ostenfeld, 1976, 242). Entretanto, nem mesmo Christiani 

pode prever as dimensões que a empresa alcançou em 75 anos de existência:

“Em 1910, Aage Nielsen a Knud Hojgaard, engenheiro chefe, estabeleceram 

um escritório na Rússia (São Petersburgo); essa filial estava desenvolvendo-

se, também economicamente, até a revolução em 1917-18 que destruiu tudo” 

(Ostenfeld, 1976, 30).

A vinda dos engenheiros dinamarqueses ao Brasil, em 1917, coincidiu com o 

fim do período da Primeira Guerra Mundial (1914 -1918), sendo motivado por um contrato 

firmado com a The Pernambuco Paper Mills Ltd de construção das edificações de sua fábrica 

em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. A encomenda no continente sul-

americano significou nova perspectiva para a Christiani & Nielsen, que até então havia se 

expandido apenas dentro dos limites europeus:

“A filial inglesa foi montada em 1913 e durante a Primeira Guerra Mundial, 

escritórios em Oslo (1916) e Estocolmo (1917). Daí a companhia abriu filiais 

mais ao sul no Rio de Janeiro (1917) e Buenos Aires (1918). Como já mencionado 

o escritório de Paris foi adicionado em 1919, e depois a corrente de escritórios 

foi a seguinte: 1921 Haag, Holanda; 1923 Melbourne, Austrália; 1926 Helsinki, 

Finlândia; 1927 Montevidéu, Uruguai; 1927 Wellington, Nova Zelândia; 1930 

Bangkok, Tailândia; 1935 Rangoon, Burma; 1936 Cidade do México, México; 1937 

Cidade do Cabo, África do Sul; 1938 Caracas, Venezuela; 1938 La Paz, Bolívia; 

1939 Nova York, EUA.; e 1944 Lima, Peru” (Ostenfeld, 1976, 30).

34  Idem: “Concrete beams, slabs and columns reinforced with steel bars possessing almost 

unlimited potentialities. This presented a vast field for the imagination of the creative engineer”.
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Essa obra representou novo desafio para a Christiani & Nielsen, tanto por tratar-

se de um país novo, localizado num continente distante, quanto por se desconhecer as 

condições técnicas, culturais e sociais do local. Os problemas enfrentados pelos engenheiros 

de fato não foram poucos: demora na recepção dos produtos importados, como o aço em 

vergalhões e o “cimento em barricas”, a inexistência de uma mão de obra qualificada, tendo 

de treinar os homens para a obra, sendo “como fazê-lo compreender desenhos especializados, 

preparar a armação de vergalhões, confeccionar fôrmas de madeira, dosar e colocar o concreto” 

(AMARAL, ago. 1973, 3) para poderem concretizar a construção da fábrica da Paper Mills, cujo 

projeto era composto por três edificações com coberturas em abóbodas de concreto armado. 

Outros materiais, como a pedra britada eram precariamente industrializados. A implantação 

dos edifícios foi feita no cume de um morro, sendo dispostas em L. Todas as edificações eram 

bem simples, sem nenhum tipo de decoração, próprio dos edifícios industriais, com plantas 

retangulares e longínquas, que permitiam a iluminação natural zenital por janelas colocadas 

nas abóbodas ou por meio de clarabóias. Representou, de fato, um impacto na produção 

corrente, que costumava construir edificações industriais de alvenaria de tijolos e coberturas 

de treliças de madeira.

Fig. 38. A expansão da construtora dinamarquesa foi 
rápida entre 1910 e 1920. Propaganda da Christiani 
& Nielsen na Inglaterra.
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Após o término da obra, outras demandas não demoraram por vir, no Recife 

foram construídos silos para a fábrica Grande Moinhos do Brasil S. A. (1919), depois, já 

instalados no Rio de Janeiro, a Christiani & Nielsen edificou o Banco Português do Brasil 

(1920), segundo projeto do escritório paulista Ramos de Azevedo e em São Paulo, para o 

mesmo escritório construiu um edifício (1921) na avenida São João, provavelmente onde 

se localizavam os escritórios da Companhia City. Em 1922, a Christiani & Nielsen registrou-

se, de fato, no Brasil como um escritório técnico de engenharia e construção na rua 1º. de 

Fig. 39 e 40. A Fábrica da 
Paper Mills construída pelos 
engenheiros dinamarqueses, 
em 1917, um dos primeiros 
casos de uso do concreto 
armado em toda edificação.
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Março, 92, segundo andar (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1921, 213) – local 

demolido pela abertura da avenida Presidente Vargas, na década de 1940. Nesse momento, 

eles se instalaram no edifício Brasília (projeto de Roberto R. Prentice), no início da avenida 

Rio Branco esquina com a avenida Presidente Wilson.

3.1.3. O vasto campo de ação do concreto armado no Brasil: 
inovação

Após 1922, a Christiani & Nielsen realizou, além dos pavilhões para a exposição, a 

reconstrução dos cais da Cantareira da praça XV para a Cia. Cantareira da Viação Fluminense, 

com o uso de estacas de concreto armado, determinando uma transformação no sistema 

empregado usualmente – de blocos de concreto, empregados como pedra – nesse tipo de 

obra. A execução dos cais da Cantareira e o desembarque em Niterói, entre 1922 e 1923, 

foram as primeiras de uma série de obras marítimas da Christiani & Nielsen, que realizam 

a partir de 1927, obras no porto de Santos –onde se aplicou o sistema de cais cavalete tipo 

C&N - e também, no de Paranaguá, no estado do Paraná (1931), depois os cais da praia da 

Saudade, no Rio de Janeiro, para a implantação do Iate Clube do Fluminense, com edificações 

projeto do arquiteto Gire (1927), seguidas de várias outras. Na década de 1950, a construtora 

iniciou a construção do Pier Mauá, obra que foi paralisada e permanece nesse estado até os 

hoje. O conjunto de obras marítimas consolidou-se, no fim, como a grande área de atuação 

da empresa, pela qual foi adquirida no fim da década de 1980 pela construtora Carioca S. A., 

formando a Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, com ampla atuação no mercado atual.

Outro campo de atuação importante para o escritório foi o de construção de 

pontes, tendo encontrado no engenheiro civil Felippe dos Santos Reis, da Diretoria de Obras 

do Estado do Rio de Janeiro, em importante aliado. Este publicou entre 1922 e 1924, uma 

série de artigos sobre a evolução das pontes no Brasil, abordando os diferentes materiais 

empregados na construção da ponte até chegar ao concreto armado, realizando sua apologia. 

Nesse sentido, Reis ressaltou a importância das firmas construtoras no empenho da 

modernização dos meios de comunicação do Brasil, como as estradas de ferro e de rodagem:

“Entre as firmas que têm construído pontes, entre nós, citamos: – Christiani & Nielsen, 

Companhia Construtora em Cimento Armado (Riedlinger), Meandra Curty & Cia.., e 

algumas outras. De todas, é a que mais tem construído, entre nós, é a Christiani & 

Nielsen (referimos a pontes). Seus projetos têm a direção técnica do dr. Harald Broe”.
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E destacou:

“Entre as obras de vulto, citamos as pontes sobre o Macacu, Guapy, Magé-Mirim, 

que acabam de ser construídas, para a Leopoldina. A de Macacú tem 350 m de 

vão total, sendo, apenas, de concreto armado, 148 metros. Essa parte se compõe 

de vão parciais de 13,51 metros de extensão, com duas longarinas armadas com 

trilhos e vergalhões. A altura dessas longarinas é de 1,5 metro. As fundações foram 

feitas sobre estacas de 17 metros de comprimento, pois o terreno era péssimo. 

Como verdadeiras joias técnicas, construídas pela Nielsen, citamos as três pontes 

de Alberto Torres da Companhia Brasileira de Energia Elétrica. Uma é circular, 

tendo de raio 17 metros, a outra é, parte reta (15,6 metros) e parte curva, sendo a 

terceira formada por dois lances retos (em lados polígonos), de 5 e 6,25 m” (REIS, 

dez. 1922, 305).

Dois anos depois, Reis publicou o livro As nossas pontes de concreto armado, 

em que retomou, com maior ênfase, estas afirmações: 

“Propriamente falando, a ponte de concreto armado só se vulgarizou, no presente 

século. Nossas pontes desse gênero, hoje em número vultoso, sendo muito embora 

de vida recentíssima, já possuem exemplares de todos os tipos de viga reta e arco” 

(REIS, 1924, 22-23).

E elegeu as melhores pontes de concreto armado construídas no Brasil: a ponte 

Maurício de Nassau, no Recife, com 180 metros de vão reto, realizada por Riedlinger em 

1917; a ponte do Limoeiro, também em Pernambuco; a Raul Veiga, sobre o rio Pombas, em 

Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, com cerca de 170 metros de vão, sendo 

formada por seis arcos parabólicos de 29 m cada um, obra da Christiani & Nielsen; e a ponte 

Drummond, em Rio das Velhas, em Minas Gerais. Porém, para ele, ainda existe muito terreno 

inexplorado nessa área, apesar das varias realizações:

“O advento do concreto armado na engenharia mundial teve, entre nós, um dos 

maiores campos de propaganda. Não exageramos dizendo que, em nosso país, já 

se tem usado o concreto armado em todas as suas aplicações, das mais simples às 

mais complexas” (REIS, 1924, 132).
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Nesse ponto, ele enfatizou alguns engenheiros, que foram importantes para essa 

conquista, como Emílio Baumgart, E. Tavares da Silva, Alfredo Castilho, José S. Brandão, 

Ernesto Chagas e Guilherme Winter – a ponte para a Estrada de Ferro Mogiana, em Socorro 

(SP) – e outros engenheiros que contribuíram para o estado da arte do sistema construtivo 

até 1924. Bem como, L. Riedlinger, para o qual, “muito lhe devemos também, no tocante à 

propaganda que tem feito em todo o Brasil do concreto armado” (REIS, 1924, 157). Somente a 

Companhia Construtora Nacional, segundo Reis, já possuía em seu acervo técnica de obras 40 

pontes realizadas, entre elas a ponte Drummond (MG) e a ponte do Areal, com 34 metros, no 

Rio de Janeiro. 

É necessário, contudo, fazer-se uma ressalva sobre o desenvolvimento industrial 

nesses anos do Brasil e da Argentina, onde tampouco existia uma indústria de base – produtora 

de cimento e de aço redondo, por exemplo – que suportasse materialmente esse complexo 

– ou vontade – construtivo (a), dependendo, nas condições correntes, o projeto de Reis das 

variações cambiais e produtivas dos mercados produtores externos. Somente, a partir de 1926 

que nova perspectiva se impõe. A Christiani & Nielsen contribuiu para a montagem dessa 

indústria de base pela construção em 1931, da fábrica de cimento “Mauá”, para a Cia. Nacional 

de Cimento Portland, em Guaxindiba (hoje, município de São Gonçalo), no Rio de Janeiro, depois 

das instalações industriais para a Siderúrgica Belgo-Mineira, em João Monlevade e Sabará, 

em Minas Gerais, entre 1935 e 1939 e de algumas das edificações da Companhia Siderúrgica 

Nacional, na cidade nova de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, após 1943.

Fig. 41. Ponte de Socorro, 
construída por engenheiros 
egressos da Escola Polytechnica 
de São Paulo, em 1910.
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Fig. 42. Anúncio da década de 1940 na revista dos Iapiários (IAPI), da Siderúrgica 
Belgo-Mineira, para a qual a Christiani & Nielsen realizou a construção de inúmeras 
edificações como edifícios para as usinas e armazéns em Sabará e João Monlevade, 
usinas hidroelétricas etc. Na fotografia que acompanha a propaganda tem dois 
programas: a ponte e as instalações industriais.
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Para todo caso, Felippe dos Santos Reis estava entusiasmado com as mudanças 

culturais que fizeram com que o sistema construtivo fosse adaptado as condições de clima, 

topografia e de mão de obra do Brasil, já no começo da década de 1920:

“Se lembrarmos ainda, a laje para pedestres, com 4 cm de espessura (!) no viaduto 

do Chá (S. Paulo), armado com tela deployé e o estrado de 70 cm de espessura 

para carro de bois (até seis ton.) em Paraíba do Sul, onde se nota intenso o tráfego 

de águas Salutaris, (...), concluímos que, entre nós, já há confiança no novo tipo de 

construção. Mais ainda: – se compararmos essas últimas obras com as vultosas e 

pesadas construções de um século atrás, concluímos que o engenheiro brasileiro, 

no período de sua independência, ganhou firmeza e coragem para enfrentar os 

grandes problemas da engenharia que a natureza deixou insolúveis, no Brasil, 

mas dos quais as mãos dos engenheiros e do operário saberão, um dia, encontrar 

as respectivas soluções” (REIS, dez. 1922, 306).

Thorvald. Johns, engenheiro chefe da Christiani & Nielsen no Rio de Janeiro, num 

artigo publicado em outubro de 1926, relatou a experiência da construtora na empreitada de 

quatro pontes, sendo três no estado de Minas Gerais – uma sobre o rio Grande, outra sobre 

o rio Pomba e sobre o rio Paraopeba – e uma, no do Rio de Janeiro, no município de Cabo 

Frio: a ponte Presidente Sodré. Há no texto a defesa da ponte de concreto armado como uma 

“construção flexível, sólida e de gosto estético (sic),” e que pode “apresentar uma infinidade de 

tipos de acordo com as condições topográficas e geológicas do local”. Para tanto:

“Para a escolha do tipo de ponte é necessário aos engenheiros um acurado estudo 

desse local para determinação do melhor gênero de fundação, superestrutura, 

rampas e arquitetura. O regime dos rios, a formação e configuração geológica de 

seu leito, o aspecto das margens, sua profundidade e sua navegabilidade são, entre 

outros, os principais fatores que presidem a essa escolha” (JOHNS, out. 1926, 134).
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Fig. 43. Propaganda da Christiani & Nielsen com a ponte Presidente Sodré estampada.
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O último caso é o mais interessante. Como apontou o engenheiro Johns, no local 

de implantação da ponte, situado sobre o canal da Lagoa da Araruama, existia uma ponte 

metálica do “sistema Pratt” em dois vãos de 45 metros, que acabou corroendo e ruindo 

devido a ação da umidade de da alta quantidade de sal. Logo, a Diretoria de Obras do Estado 

do Rio de Janeiro, coordenada pelo engenheiro Felippe dos Santos Reis, projetou nova ponte 

de concreto armado com vãos de 44 m, aproveitando alguns dos elementos da antiga ponte. 

A Christiani & Nielsen vencendo o concurso apresentou uma contraproposta: “Propúnhamos 

vencer o canal de um só lance, com uma ponte em arco engastado nos dois encontros, com 

estrado superior, tendo-nos sido possível conservar os preços à primeira proposta” (JOHNS, out. 

1926, 146). Assim:

“Este projeto visava dotar Cabo Frio de grande obra de engenharia e arquitetura 

além de outras vantagens como sejam: o emprego de um sistema estático mais 

bem determinado e a franca navegabilidade do canal. Para tal, propúnhamos-nos 

contrariamente ao que pretendia o projeto oficial, a demolir completamente o 

pilar e sua fundação, dragando o fundo do canal e a aproveitar o velho encontro, 

sobre o qual seria construída a rampa de acesso” (JOHNS, out. 1926, 146).

Fig. 44. A construção da ponte Presidente Sodré, em Cabo Frio, estado do Rio de 
Janeiro. Observa-se o complicado cimbramento da fôrma de concretagem, pensada 
ainda para manter o fluxo de embarcações pelo canal.
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A ponte representou um desafio vencido pela engenhosidade criativa dos 

dinamarqueses - um recorde de vão vencido em arco com 67 metros livres e uma flecha de 

10,5 m. Numa das fotos publicadas no artigo, vê-se o arco escorado, que segundo Johns ficou 

deste modo durante três meses, sendo deixada uma passagem para pequenas embarcações 

de sal e marisco dos produtores locais e com dois engenheiros no lance superior (JOHNS, out. 

1926, 147). Todos os materiais empregados foram trazidos de fora: a madeira para as escoras 

e fôrmas, a areia, o cimento importado da Dinamarca da marca “Urso Branco Cementfabriken 

Norden-Aalborg”, os vergalhões de ferro de diferentes diâmetros, menos a pedra e a água, que 

tinha de ser filtrada por apresentar uma cor “semelhante à da cerveja. (...). Depois de filtrada, 

a água apresentava cor clara, tendo feito excelente concreto” (JOHNS, out. 1926, 148). Até os 

últimos momentos, foram acompanhados com atenção:

“Para que, no desmonte do andaime, o arco não fosse posto a trabalhar 

instantaneamente, adaptou o seguinte processo: os montantes de madeira 

foram apoiados sobre peças também de madeira com formato de pequenos 

cavaletes, cujos pés ou pontos de apoio foram sendo serrados progressivamente, 

deformando-se em consequência os cavaletes e baixando lentamente os montantes 

até que o arco ficou inteiramente livre” (JOHNS, out. 1926, 149).

A ponte Presidente Sodré foi inaugurada em 14 de junho de 1926, com a presença 

de autoridades do estado do Rio de Janeiro, e pode ser considerada como sendo ao lado 

da Ponte Maurício de Nassau, no Recife, uma obra de arquitetura, não apenas por ter sido 

um recorde de engenharia, mas por compor um espaço público único. Do mesmo modo, a 

Companhia Construtora Nacional e outras empresas construtoras, como a Gusmão, Dourado e 

Baldassini35, aquela que construiu o edifício A Noite, seriam responsáveis pela construção de 

importantes pontes, impulsionadas, sobretudo a partir de 1927, pela campanha promovida 

pelo presidente da República, Washington Luís Pereira, de aberturas de estradas de rodagem. 

Foi nesse momento, que se realizou o concurso para o Monumento Rodoviário das Serra das 

Araras, na estrada Rio-São Paulo, promovido pelo Touring Club do Brasil, sendo vencedor 

35  A Gusmão, Dourado e Baldassini S. A. foi uma empresa construtora formada pela 
sociedade dos engenheiros civis Mário Gusmão e Adolfo Dourado Lopes (este anunciava na Revista 
Brasileira de Engenharia em out. 1921 como escritório técnica especializado em concreto armado) e o 
arquiteto argentino, naturalizado brasileiro Alexandre Baldassini. Na revista O Brasil Technico, n. 3, de set. 
1924, constava a construtora entre os seus anunciantes.
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o projeto do arquiteto Rafael Galvão e iniciado a construção pela Christiani & Nielsen de 

sua torre de 35 metros de altura, em 1929, que foi finalizada apenas em 1936, diante dos 

inúmeros contratempos políticos e econômicos do período.

Concomitantemente a esses contratos de pontes, obras marítimas e edifícios 

industriais, a construtora empreendeu pequenas obras como construção de residências 

(principalmente para os engenheiros diretores como Thorvald Johns e Harald Broe, 

localizados, respectivamente, em Copacabana e no Leme); e a construção de edifícios 

de bancos, como as sedes para o Banco Ítalo-Belga (1925, projeto do escritório Ramos de 

Azevedo), no Rio de Janeiro; o Francês e Italiano para a América do Sul em Salvador (1929, 

projeto de R. Rebecchi & Cia.) e Porto Alegre (1931). Na capital do estado do Rio Grande 

do Sul, a Christiani & Nielsen ergueu, em 1926, a usina termoelétrica pelo projeto atribuído 

a Prentice & Floderer. Em meados da década seguinte, ela construiu a chaminé também de 

concreto armado.

Fig. 45. O Monumento Rodoviário, projeto do arquiteto Rafael Galvão, marco da 
estrada de rodagem Rio – São Paulo. Empreendida pelo Touring Clube do Brasil, 
em 1926, sua construção começou no ano seguinte pela Christiani & Nielsen, 
porém, pelas variações econômicas e políticas do período, foi inaugurado apenas 
em 1936.
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Fig. 46. Primeira parte do edifício da Mesbla – 
Mestre & Blatgé – construída pelos engenheiros 
dinamarqueses em parceria com Sajou e Rendu.

Fig. 47. 1988, o Pier Mauá nunca foi completado, contudo permanece uma obra representativa da engenharia 
do concreto armado brasileira. No fundo da foto, se observa o Edifício Unidos, projeto do arquiteto Luiz Fossati, 
também construído pela Christiani & Nielsen, em 1936 e o Edifício A Noite, ainda com toda a sua presença na 
paisagem urbana.
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Também foram realizados edifícios comerciais no Rio de Janeiro, como para 

a Mestre e Blatgé (Mesbla), construída entre 1934 e 1936, projeto do arquiteto Henri Paul 

Pierre Sajou e do engenheiro civil Auguste Rendu, com uma torre de 100 metros de altura 

erguida num terreno, conquistado ao mar, logo, composto de areia (REVISTA DO CLUB DE 

ENGENHARIA, mai. 1937, 1373) e os edifício Costa e o Unidos, este do arquiteto Luiz Fossati, 

ambos realizados no ano de 1937. Bem como, foram erguidos edifícios de apartamentos, 

como os edifícios Itaoca (1928), erguido em Copacabana, seguindo o projeto dos arquitetos 

Prentice e Anton Floderer, um austríaco, com o qual a firma trabalhou em outros projetos 

como no Instituto do Cacau do Estado da Bahia, em Salvador.

Nesta cidade, a Christiani & Nielsen concretizou vários empreendimentos de 

importância para a história da arquitetura e da engenharia, o primeiro deles foi a ampliação 

do Elevador Lacerda, projeto do arquiteto Fleming Thiesen (AMARAL, ago. 1973, 3). Obra 

emblemática de seu período, o elevador,

“serve de ligação entre o centro comercial da cidade baixa – praça Cairu e o 

centro da antiga metrópole brasileira – praça Rio Branco, onde se encontram 

diversos edifícios públicos e monumentais, como o Palácio do Governo do Estado, 

a Intendência Municipal, a Biblioteca Pública etc.” (JOHNS, jun. 1930, 188).

Novamente, foi o engenheiro Thorvald Johns que publicou um artigo no 

periódico Cimento Armado sobre a obra do Elevador Lacerda para a Companhia Linha 

Circular de Carris da Bahia, o primeiro elevador, construído em 1872, ficava rente ao morro 

que separa a cidade alta da baixa, que o acessava por meio de um túnel de 25 metros de 

comprimento escavado na rocha. Com o desenvolvimento da cidade no início do século 20, 

foi feito um concurso para a ampliação do elevador. Os concorrentes deveriam atentar aos 

seguintes critérios: “1º) a interrupção do trafego; 2º) a harmonização arquitetônica da antiga 

construção com a nova; 3º) a segurança dos passageiros durante as obras; 4º) a conclusão num 

prazo relativamente curto” (JOHNS, jun. 1930, 188). A Christiani & Nielsen foi a escolhida 

com um projeto com estudos feitos com auxílios da “Otis Elevator Company”, no caso das 

dimensões dos equipamentos das máquinas e dos arquitetos Prentice e Floderer, que fizeram 

os detalhes arquitetônicos.
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Fig. 48 e  49. O elevador Lacerda em construção em que se vê nova torre 
e a passarela conectando o novo elevador ao antigo, que ainda mantém 
a sua edificação antiga. Na imagem seguinte, a nova torre foi acabada e 
estava em reforma, o antigo elevador.
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O caráter utilitário do Elevador Lacerda possui a tendência de sobrepujar todos 

os demais elementos, como ele é de fato dominante no caso do antigo elevador, apenas um 

equipamento de transporte. Já o novo, pela escala que alcançaria pela sua ampliação passou 

a compor a paisagem urbana, bem, pelo menos as áreas limítrofes a edificação. Como 

descreveu Thorvald Johns, o novo elevador foi composto por três elementos principais de 

concreto armado:

“1) Construção de um edifício na praça da Alfândega [atualmente, mudou para 

Cairu], de concreto armado, composto de um andar com terraço, com loja na 

frente e divisões para tráfego”.

“2) Construção de uma torre de concreto armado tomou também parte em 

primeiro lugar Mr. J. C. Snyder, cujas inspirações foram aproveitadas para a 

localização da nova torre, como para uma solução para duas cabines, com 

plataforma coberta para tráfego e secção horizontal de 3,55 x 7,48 metros. A 

torre ergue-se de 73,5 metros acima da praça da Alfândega, que por sua vez está 

situada a 44 metros acima do nível do mar”.

“3) Construção de um edifício na praça Rio Branco, de concreto armado e composto 

de dois porões com nível inferior, três andares e terraço com nível superior à praça. 

O edifício tem a largura de 11 metros e o comprimento de 18,6 metros e se ergue de 

14 metros acima da praça Rio Branco” (JOHNS, jun.1930, 188).

Aparentemente, o programa pode ser simples: um elevador, e foi contudo como 

resultou da compatibilização de diferentes conhecimentos: da construção de concreto armado 

dos engenheiros da Christiani & Nielsen – os coordenadores da obra –, da Otis, responsável 

pela especificação do maquinário e dos arquitetos, os engenheiros dinamarqueses tiveram 

de ceder aos da Electric Bond & Share de Nova York, que queriam que “tanto na ponte como 

na nova torre” se empregasse estrutura metálica:

 “O estado adiantado da obra e a falta de tempo, porém, só permitiram o emprego 

de vigas metálicas na ponte. Como ela é um membro importante no conjunto 

arquitetônico, foram observadas as linhas externas previstas no projeto, inclusive 

as das vigas. Obedecendo assim as exigências arquitetônicas, revestiu-se a estrutura 

metálica com chapas de concreto armado. As vigas-mestres são de treliça de altura 

constante. São ancoradas nos apoios (colunas e torre). Essa ancoragem é destinada 

a assegurar perfeita estabilidade da construção ao vento” (JOHNS, jun.1930, 191).
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A estrutura metálica foi fornecida pela Walter Bated Steel Corporation Gary – 

Indiana, U. S. A. (JOHNS, jun.1930, 191). Todas as obras novas e de modificações no elevador 

novo foram feitas para “acompanhar o estilo moderno e monumental da nova torre” (JOHNS, 

jun.1930, 189), sendo realizados balcões em balanço no prédio da praça Rio Branco, com 

veneziana, o mesmo elemento formal sendo empregada na torre em continuidade à passarela, 

formando um mirante.

A obra foi realizada em duas etapas: a primeira, com início no novo ano de 1929, 

deu-se início à construção da torre nova com duração de um ano, quando foram inaugurados e 

postos em funcionamento (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, jan. 1930, 31), e a segunda, 

de reconstrução e modificação do elevador antigo (JOHNS, jul. 1930, 25). A obra significou a 

entrada da Bahia no cenário internacional, como atribuiu o redator da notícia do periódico:

“Com a inauguração que acaba de ser feita, possui a Bahia o maior elevador de 

passageiros, para fins comerciais, que existe no mundo. Dando novas provas de 

sua pujança e rapidez, os elevadores recentemente inaugurados transportaram 

durante as festas de Reis que, na Bahia, são extremamente populares, cerca 

de 100.000 passageiros. Eis mais um melhoramento de utilidade pública 

proporcionado pela Linha Circular, que trará à capital baiana, grandes benefícios” 

(REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, jan. 1930, 31).

Fig. 50. O novo Elevador 
Lacerda e seu conjunto 
arquitetônico, observa-se as 
lojas na praça na cidade baixa.
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A lista de obras da Christiani & Nielsen, entre 1922 e 1940, impressiona 

pela diversidade de campos de ações o que vem a confirmar aquilo que Christiani diria 

em 1954, de que o concreto armado é dotado de uma potencialidade ilimitada que 

prescinde da criatividade do engenheiro em saber explorá-la. Surpreendem os casos 

em que a construtora ganhou a empreitada, claro, pelo menor preço, e apresentou uma 

contraproposta inovando as características do projeto e ajudando a aprimorar a arquitetura 

e a modernizar a construção no Brasil.

Esse caráter inovador dos engenheiros dinamarqueses foi interpretado de 

duas formas, de diálogo entre o engenheiro e o arquiteto, gerando uma relação frutífera 

como foi entre a Christiani & Nielsen e o escritório de arquitetura Prentice & Floderer. Ou 

de embate, criando quase uma crise entre as duas classes profissionais, que teve como 

estopim a construção do Hipódromo da Gávea para o Jóquei Clube Brasileiro, entre 1924 e 

1926, repercutindo nos periódicos especializados e nos jornais diários do Rio de Janeiro, 

cuja solução foi alcançada apenas com a criação do Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura em 1933.

Já na Argentina, os caminhos trilhados pelos profissionais do espaço construído 

foram outro. Após 1928, com a promulgação da Lei 2.736, que limitou a altura das edificações 

de Buenos Aires para o máximo de 33 metros nas vias principais, não conseguiu conter o 

crescimento na construção de prédios de apartamentos e de escritórios para alugar. Tais 

edificações eram encaradas, sobretudo, como formas de investimento alternativas da 

economia de classes média e alta, que se desenvolveram calcadas no comércio agroexportador. 

Esse sistema estava, entre 1929 e 1935, em crise por causa da quebra da bolsa de Nova 

York. Houve, logo, amplo investimento no mercado imobiliário, do qual se beneficiaram as 

construtoras como Wayss & Freytag S. A., Dyckerhoff & Widmann e, sobretudo, a GEOPÉ. Esta 

realizou inúmeros empreendimentos de vulto para a iniciativa pública e para a privada. O 

Edifício COMEGA representa a obra de arquitetura onde de fato se alcançou a modernidade 

concreta, isto é, a integração entre a concepção projetual dos arquitetos e a estrutural dos 

engenheiros foi de tal forma sincronizada que a obra em si, ao ser construída já nos seus 

primeiros andares, sinalizava o que seria sua arquitetura final. A arquitetura foi decorrência 

da estrutura, sem a necessidade de uso de recursos como fechamentos por placas de concreto 

armado ou de outro tipo, mas até mesmo se usou da forma final para resolver um problema 

estrutural em decorrência do tipo de solo fragilizado sobre o qual o prédio repousa.
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3.2. A  trama das construções: fios entrelaçados (arquitetos, 

engenheiros e construtores)

Em 1925, no Boletim do Instituto de Engenharia foi publicado, na seção 

Memórias e Documentos, o artigo Deve-se construir em concreto ou em ferro? Esse foi resultado 

da conferência realizada, em setembro de 1924, pelo engenheiro francês Georges Nonnon, 

que veio ao Brasil para administrar as atividades das “Oficinas da Companhia Brasileira Fichet 

de Schwartz-Hautmont” produtora de estruturas metálicas para pontes, coberturas de armazéns e 

depósitos industriais e de caixa-forte, serralheria artística e carpintaria, com interesse no mercado 

da construção civil brasileira em expansão, após a Primeira Grande Guerra. A primeira impressão 

que se tem das intenções da fala de Nonnon foi de apologia da estrutura metálica e de depreciação 

do concreto armado, porém, no transcorrer do texto, houve a opção pela conciliação. Ao descrever 

a atuação da empresa, o engenheiro mostrou desde a descrição de cada processo construtivo, 

um empenho em consolidar-se uma prática mista, atribuindo para cada técnica construtiva uma 

qualidade e uma função dentro de todo o complexo estrutural e construtivo:

“Nossa sociedade construiu, para a Refinação Say, edifícios de vários andares com 

fortes sobrecargas. O concreto armado foi empregado para as paredes e lajes 

pesadas. O ferro para a ossatura do andar superior e para a cobertura. Numa 

construção mista, pode-se mesmo encarar o emprego de um terceiro material: a 

madeira, que convém para pequenos elementos das coberturas e se chega assim 

a preconizar no, Brasil para os estabelecimentos industriais, edificando-se sobre 

péssimos terrenos a seguinte solução: concreto armado para as fundações, ferro 

para a ossatura das paredes e tesouras de coberturas, madeira para ripados, 

caibros e terças” (BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA, 1925, 107).

Sua descrição referiu-se às cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde enfatizou 

o predomínio de “canteiros de concreto armado” de obras de edifícios bancários, armazéns, 

hotéis, escolas etc., em paralelo às pontes sobre o rio Sena, em Paris, de estrutura metálica. 

É de estranhar essa argumentação tratando-se de um engenheiro francês. Mas denota-se a 

presença na década de 1920, da estrutura metálica como opção de técnica construtiva para 

as construções urbanas, enquanto o concreto armado permaneceu um material inestético, 

ou seja, feio, a ser empregado em obras menores e não monumentais, como pontes para 

estradas de rodagem e de ferro, localizadas no interior dos países e fundações, onde não era 

visto. O que Nonnon notou no Brasil foi o contrário: tudo era construído de concreto armado, 
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inclusive os castelos d’água. 

Contudo, o paralelo antes e depois foi recorrente para o caso: dos castelos d’água, 

dos galpões para dirigíveis (citando o galpão de Orly, construído com o sistema do concreto 

protendido, patenteado pelo engenheiro Freyssinet), dos edifícios industriais, dos estaleiros 

de construção e daqueles de reparação de estradas de ferro, pelo qual se percebe que essa 

máxima foi desconstruída nos anos pós-Primeira Grande Guerra. Durante esse conflito, 

a indústria siderúrgica europeia redirecionou sua fabricação para a de armas, munições e 

veículos de combate, prejudicando o fornecimento de peças estruturais metálicas, dentro de 

curto prazo, o que favoreceu o emprego do concreto armado, cujos materiais básicos – fora 

o cimento e a barra de aço redondo – não precisam ser industrializados (areia, brita, água). 

Esta condição ainda surtiu reflexos nos anos posteriores ao fim da Primeira Grande Guerra:

“Eis, sem dúvida, a razão do grande acolhimento, no seu país, do concreto armado 

que rendeu imensos serviços durante a guerra e no período critico depois da 

guerra onde o ferro ainda se obtinha dificilmente” (BOLETIM DO INSTITUTO DE 

ENGENHARIA, 1925, 103).

No início da década de 1920, a questão da exploração do minério de ferro e da 

instalação de usinas siderúrgicas no Brasil, foi um dos principais temas. Não apenas por 

esse papel de sustentação dos esforços de guerra em caso de outro conflito mundial, mas foi 

encarado como uma das primeiras iniciativas, certamente de caráter particular, de criação de 

uma indústria de base produtora de aço, pela concessão da exploração da matéria-prima pela 

Itabira Iron Company. Esta construiu a estrada de ferro ligando o porto de Vitória (Espírito 

Santo) a Itabira (Minas Gerais) e empreendeu obras de modernização do porto da capital 

capixaba e de sua usina (MOTTA, 1992, 11).

Deve-se considerar também a necessidade de instalação de companhias 

construtoras no país, diferentemente com o que ocorria com a Hennebique. Desde 1894, a 

Bétons Armé Hennebique começou a criar vínculos no Brasil, quando projetou, através de sua 

concessionária em Bruxelas, uma fábrica de tecidos. Sua ação aqui e na Argentina ocorreu 

por meio de construtores associados, que eram obrigadas a enviar o pedido para o escritório 

técnico central em Paris, onde ficavam locados engenheiros e arquitetos que concebiam o 

projeto estrutural e, dependendo do caso em estudo, o arquitetônico. Desse modo, Hennebique 

garantiu o segredo de sua patente e a eficácia de sua empresa, ao desvincular, na passagem do 

século 19 para o 20, as duas atividades do engenheiro: o construir e o projetar (DELHUMEAU, 
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1999, 25). Criou-se, assim, novo vínculo contratual cujo produto não era a edificação 

construída, mas o projeto de concreto armado. Tal organização revelou-se um sucesso, após 

20 anos de funcionamento, a Béton Armé Hennebique já possuía 64 concessionárias e 475 

associados licenciados na França e mais de 246 em 38 países, sendo dois no Brasil e um na 

Argentina. A firma chegou a funcionar até 1967, construindo aproximadamente 150 mil 

projetos (DELHUMEAU; GUBLER et al; 1993, 186 apud: PFAMMATTER, 2000, 189). 

Para tanto, Hennebique enfrentou diversos opositores a esse modo de operar, 

que argumentavam a falta de transparência e, principalmente, a insegurança, provocada, 

sobretudo pela empresa realizar a construção. Alguns impasses, foram apontados por Gwanaël 

Delhumeau, no livro L’invention du Béton Armé, quando esse sistema organizacional foi 

aplicado mesmo no âmbito nacional da França. Delhumeau demonstrou como foi complicado 

ao escritório Béton Armé Hennebique manter sigiloso um conhecimento sobre uma tecnologia 

construtiva, ainda pouco estudada e sem regulamentação por parte do Estado, dentro de um 

universo cheio de concorrência. Não existia quem atestasse sua idoneidade (DELHUMEAU, 

1999). Imaginem essa complexidade aplicada no Brasil, num país que começava a ter sua 

infraestrutura modernizada e que, no entanto, possuía um Estado fragilizado de instituições de 

controle. Quando o projeto era enviado além-mar, como se detinha a certeza do emprego correto 

do que estava em projeto? O consorciado assinava algum tipo de documento comprometendo-se 

a respeitar a concepção projetual? Dos projetos realizados para o Brasil, consta apenas que um 

foi construído, como se pode ver pela fotografia do escritório da firma associada Proença & 

Echeverria Cia., sendo também publicado um artigo sobre a obra no periódico Travaux36.

36   Travaux. Dezembro de 1908 (ver: ficha catalográfica Objet BAH-2-1908-08270. Magasins 
et bureaux Proença Echeverria, Rio de Janeiro (Brésil). 1908-1909).

Fig. 51. Escritório da Proença & Echeverria, no 
canal do Mangue, construído com projeto de 
concreto armado especificado pela Béton Armé 
Hennebique.
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Logo, pressupõe-se que os relatos mencionados anteriormente pelo arquiteto 

Paulo Ferreira Santos, em A arquitetura da sociedade industrial, na parte em que discutiu o 

fator estrutural com foco na do concreto armado, demonstrando como foi sucedida a ampla 

difusão do sistema Hennebique:

“Para se ter uma ideia de como se difundiu o processo Hennebique, citem-se 

alguns exemplos de obras executadas por esse processo: na Suíça, uma usina 

(1893) e uma ponte de estrada de ferro (a primeira no gênero, no mundo) (1894); 

na França, silos para cereais (1895); no Egito, na Alemanha e na Suécia, usinas 

(1895-1902); na Dinamarca, uma usina telefônica e um viaduto (1889-1905); na 

Hungria, Argélia, Grécia, Indonésia, Espanha, Rússia e no Brasil, pontes e viadutos 

(1902-1908); no Japão, sheds (1916). A ponte sistema Hennebique no Brasil 

foi construída no Rio de Janeiro, pelo empreiteiro Echeverria, em 1908” 

(grifo da autora; SANTOS, mar. 1956, 57).

Estejam incorretos, e de fato, basearam-se em questões especulativas. Não existem 

arquivos preservados dessa obra no acervo da Béton Armé Hennebique em Paris, muito 

menos no Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, imaginava-se que tal ponte 

tivesse sido construída sobre o canal do mangue, local onde se implantou o escritório e as 

dependências da construtora Proença & Echeverria, porém, nos arquivos originais da empresa 

em Paris, não consta nenhuma ponte. Essas construtoras associadas ou consorciadas a Béton 

Fig . 52. Anúncio da Casa Hennebique no Almanak Laemmert, publicado 
em 1914, que pode representar, como ocorreu nos países europeus, a 
tentativa da firma francesa especializada em concreto armado em mudar 
a forma de inserção no Brasil.
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Armé Hennebique foram, de certo modo, bem-sucedidas, em outros países, como na Inglaterra, 

que teve a L. G. Mouchel como principal sucursal; na Itália, com a Porcheddu e, na Suíça, a De 

Moillins (KIERDORF, mai. 2009, 897). O único registro existente foi aquele apontado por Paulo 

Santos, no Almanak Laemmert de 1914, onde há uma propaganda da Casa Hennebique: 

“Construções de cimento armado em todos os gêneros. Plantas e orçamentos 

gratuitos. Mais de 800 agentes e empreiteiros concessionários em todo o mundo. 

Direção e escritório técnico central: 1, rue Danton, Paris. Endereço telegráfico: 

HENNEBIQUE PARIS” (ALMANAK LAEMMERT, 1914, 930).

Supõe-se que o projeto de expansão de Hennebique na América do Sul não deu 

certo, já que, após 1914, não se encontrou mais nenhum registro, nem consta nenhum pedido 

de projeto como resultado dessa propaganda no acervo do escritório técnico em Paris. 

Acredita-se que o mesmo motivo que fez com que a Wayss & Freytag mudasse de estratégia 

com seu escritório de Buenos Aires, foi o mesmo que incorreu no insucesso da Hennebique: 

a necessidade de estabelecer-se no país, contratar profissionais locais e começar a criar 

vínculos. Como apontou Augusto Carlos de Vasconcelos, em História do Concreto Armado 

no Brasil (1986): “A formação de especialistas nacionais, proporcionada pela firma alemã 

Wayss & Freytag logo liquidaria com a participação de técnicos estrangeiros no setor de 

projetos. Houve exceções naturalmente...” (VASCONCELOS, 1986, 48-49). Foi o que fez Lambert 

Riedlinger, ao associar-se a brasileiros descendentes de alemães, como Emílio H. Baumgart 

e, o que faria a Christiani & Nielsen ao treinar a mão de obra para a construção da fábrica em 

Jaboatão dos Guararapes, já nos primeiros anos de ação.

Há algum tempo que a historiografia da arquitetura brasileira começou a 

interessar-se pelas relações e pelos intercâmbios de conhecimentos entre os países do 

continente americano, indo além das leituras que conectavam o Brasil com países europeus 

como França, Inglaterra e Itália. Buscou-se, primeiro, aquelas existentes entre o Brasil e os 

Estados Unidos, descobrindo-se os mais diversos meios de contatos, não apenas limitados ao 

período da e do após Segunda Guerra (1938-1945), que ocorriam desde meados do século 

19, entre os profissionais da construção como engenheiros, construtores e arquitetos, seja 

na procura por uma formação mais atual e pragmática nas universidades norte-americanas, 

seja pela marcação de uma tendência de crescimento das cidades brasileiras (os arranha-

céus), seja pela entrada de mercadorias industrializadas (ATIQUE, 2007). Todas essas 

trocas têm em comum a política da boa vizinhança, que como bem demonstrou Atique, em 
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Arquitetando a “boa vizinhança”, não se tratava de uma via de mão única. Segundo, no 

âmbito dessa política, os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos foram uma iniciativa dos 

arquitetos uruguaios de organizar a categoria e promover o debate dos problemas correntes 

e comuns, abrangendo desde os países da América do Norte (EUA, Canadá e México), como 

aqueles da do Sul, como Brasil, Chile, Argentina e Peru (ATIQUE, 2009).

Essas conexões, entretanto, possuem uma complexidade maior ao incluir neste 

cenário as grandes empresas construtoras especializadas no sistema construtivo do concreto 

armado. O enredamento dessas subentende a apreensão de uma troca articulada entre o 

continente europeu e o americano, bem como entre os países americanos. De origem alemã 

ou dinamarquesa, essas construtoras empreenderam obras que marcaram a paisagem das 

principais cidades dos países que estudamos a modernização: Buenos Aires (Argentina) e Rio 

de Janeiro (Brasil). Para tanto, elegemos duas companhias: Christiani & Nielsen (Dinamarca), 

GEOPÉ (Alemanha), sendo tomada como fio condutor dessa parte a compreensão da 

arquitetura como premissa técnica, decorrente do diálogo entre o arquiteto e o engenheiro.

O embate: O Hipódromo da Gávea do Jóquei Clube do Brasil

“Poder-se-ia falar em independência entre a estrutura e as paredes, mas 

independência não para deixar perceber a função própria de cada qual – como por 

esses anos já preconizava Le Corbusier – e sim para encobrir a estrutura como algo 

que não devesse ser exibido. O Prado do Jóquei Clube, com suas arrojadas marquises 

de concreto armado engastadas nas arquibancadas Luiz XVI, faria Frank Lloyd 

Wright em 1932: “é o futuro ancorado no passado”” (SANTOS, 1966, 152).

O arquiteto Paulo Ferreira dos Santos foi o paraninfo da turma recém-egressa 

da Escola Nacional de Belas Artes em 1926, concomitante ao ano de inauguração do Prado 

ou Hipódromo – vai depender do gosto – dando início a longa polêmica desencadeada por 

ninguém menos do que o paladino do estilo neocolonial brasileiro: o médico e mecenas José 

Marianno da Cunha Filho. Apesar de não fazer parte do embate, Paulo Santos, quase 40 anos 

depois, versou sua opinião sobre o conjunto de edificações polêmico. Tal história reencontra 

outra controvérsia, a do saneamento e embelezamento da Lagoa Rodrigo de Freitas realizada 

pelo então prefeito do Rio de Janeiro, Carlos Sampaio.

A obra foi aterrar e abrir uma avenida de 30 metros de largura ao longo de 
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todo o contorno da lagoa, aterrando as partes necessárias com o lixo, que normalmente era 

despejado em Botafogo. O saneamento da lagoa foi realizado, seguiu o projeto do engenheiro 

sanitarista Francisco Saturnino de Brito, que verteu todas as águas pluviais para um canal 

ladeando o Jardim Botânico e outro no bairro do Leblon, para jogar as águas no mar, trocando 

permanentemente o ar da água da lagoa e mantendo a salubre. A parte aterrada – por uma 

camada de lixo, areia e pedra – foi doada ao Jóquei Clube, em 1921, pelo poder público, que 

não esperava que ali se concretizasse algum tipo de edificação em tão curto espaço de tempo.

As duas sociedades de turfe ou corridas de cavalo – o Jóquei Club e o Derby Club 

– estavam localizadas na zona norte, o jóquei, onde hoje se situa o Estádio do Maracanã, e o 

Derby permanece no mesmo local. Ao ganharem os terrenos em local privilegiado na zona 

sul, não perderam tempo, em 1922, um anteprojeto realizado pelo senhor Mário Ribeiro, 

em colaboração do desenhista Frederico Heime (da Estrada de Ferro Central), foi aprovado 

pelo prefeito Carlos Sampaio (CUNHA FILHO, 1943, 105). As plantas foram levadas para o 

escritório Heitor de Melo, comandado pelos arquitetos Archimedes Memória e Franscique 

Cuchet, que elaboraram todo o projeto arquitetônico, composto de:

“a) Estudos preliminares para a escolha do anteprojeto;”

“b) Esbocetos aquarelados em perspectiva;”

“c) projeto definitivo, constando de elevação integral das fachadas; secções; 

cortes; plantas baixas; maquete de gesso;”

“d) estudo técnico (cálculo) da obra de cimento armado que serviu de base à 

concorrência na qual foi vencedora a firma Christiani & Nielsen;”

“e) elaboração de todos os detalhes construtivos e ornamentais;”

“f) desenhos originais para a decoração interior (mobiliário, tapeçaria, 

iluminação etc.)” (CUNHA FILHO, 1943, 102).

Com o projeto completo, foi aberto a concorrência para a construtora, para a qual 

se apresentaram 15 construtoras, entre elas a Christiani & Nielsen, a Companhia Construtora 

em Cimento Armado, a Eduardo V. Pederneiras, a E. Raja Gabaglia, E. Kemnitz & Cia, Gusmão, 

Dourado e Baldassini etc. O julgamento das propostas foi feito pelos prédios do conjunto do 

Prado edificado separadamente, por exemplo: tribuna dos sócios, tribuna de jóqueis, tribuna 

especial, passagem elevada, casa de aposta e, também, o prazo para o início das obras e o 

de conclusão. Em 8 de março de 1924, os sócios do Jóquei Clube anunciaram a Christiane 

& Nielsen como a vencedora com o menor custo e o menor prazo, sendo o início da obra 
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anunciado como imediato: no outro dia e, com oito meses de obras. No fim, ele foi esgotado 

em mais do que o dobro: 

“As obras foram iniciadas em meados em 1924 e terminadas em maio de 1926. 

A rigor a cravação da primeira estaca da tribuna dos jóqueis e a retirada dos 

escoramentos da tribuna de sócios decorreu 20 meses” (CONCRETO, dez. 1938, 

202).

Há claramente uma separação, desde o início, na concepção do projeto, entre o 

engenheiro e o arquiteto. E essa separação decorre de um problema na formulação do próprio 

projeto arquitetônico, em que não houve a preocupação em se conhecer o terreno, suas 

características, nem as recentes modificações. No momento da concorrência, a construtora 

também confiou no estudo técnico proposto pelo escritório Heitor de Melo – na época, o mais 

importante do Rio de Janeiro –, baseando nele seus cálculos de custo e de tempo. Em maio 

de 1926, os engenheiros da Christiani & Nielsen, publicam um parecer sobre a Construção do 

novo Hipódromo do Jóquei Clube relatando os problemas suscitados:

“Realmente, quem passa pela Rua Jardim Botânico e de lá vê elevarem-se no 

seu elegante estilo Luiz XVI as lindas tribunas daquele prado não avalia as 

dificuldades que foram necessárias vencer para solucionar convenientemente os 

vários problemas de engenharia que sua execução suscitou.”

“E no intuito de dar ao público técnico uma ideia desses problemas e dos 

processos empregados em resolvê-los, decidimo-nos a escrever as linhas que 

se seguem. Das dificuldades técnicas, há uma única face que pode surpreender 

o público em geral: referimo-nos às audaciosas construções das marquises: a 

pequena espessura relativamente ao balanço. Sua construção apresentou 

sérias dificuldades, não somente pelo lado técnico, mas ainda, e com maio 

razão, pelo lado prático, no que diz respeito ao ponto de vista de detalhes e 

execução de estruturas como essa em que o balanço máximo atinge o valor 

de 22,4 m. e o peso próprio de 700 toneladas” (grifo da autora, CHRISTIANI & 

NIELSEN, mai. 1926, 186).

O problema resumia-se em como erguer tamanha edificação sobre um terreno 

recém-aterrado. A Christiani & Nielsen possuía experiência em obras marítimas, em que 

as condições do solo apresentavam dificuldades tão semelhantes quanto uma área como a 
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do Prado. Uma solução seria, portanto, distribuir toda a carga sobre grande superfície por 

meio de placas de fundação (fundações de superfície) ou atingir as camadas profundas e 

os maciços capazes de suportar as cargas por meio de estacas (fundações profundas). Para 

tanto, fez-se um teste, construiu as casas de apostas com fundações superfície. Não demorou 

muito para aparecer os primeiros sinais de instabilidade:

“Assim, pois, os técnicos do Jóquei Clube concordaram com as nossas proposições 

e nos confiaram a fundação das tribunas sobre estacaria, com um preço fixo e 

as obrigações garantidas pela parte contratada. Determinações mais tarde 

feitas pela severa fiscalização do Jóquei Clube vieram coroar de pleno êxito as 

obrigações e previsões dos construtores. Não se verificou o menor deslocamento 

nas estruturas fundamentais” (CHRISTIANI & NIELSEN, mai. 1926, 188).

Fig. 53. O trabalho de construção 
das fundações, em que se vêem as 
várias estacas que foram cravadas 
no solo do terreno recém-aterrado 
com material pouco resistente para 
suportar um edifício com ampla 
marquise.

Fig. 54. Os engenheiros da 
construtora Christiani & Nielsen, 
do Jóquei e o arquiteto Archimedes 
Memória se reúnem para discutir 
a modificação no projeto das 
fundações.
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Fig. 56.. A fôrma da marquise da 
Tribuna dos Sócios

Esses técnicos do Jóquei Clube foram Mario de Azevedo Ribeiro e Lino Leal 

de Sá Pereira, fiscais da obra. Os projetos de concepção estrutural foram revistos e a obra 

foi iniciada em meados de 1924. O mesmo sistema de fundação foi aplicado para todos 

os edifícios, tendo a maior estaca 24 metros de comprimento: “O edifício forma assim um 

monólito preso por “pivotamento” ao terreno” (CHRISTIANI & NIELSEN, mai. 1926, 193).

Fig. 55. Fase de armação das 
arquibancadas das tribunas
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A tribuna popular tem 60m de comprimento e 23m de largura, sendo a marquise 

de cobertura de nervura tem 18 m de balanço e largura de 26 m. A dos sócios tem 31 m 

de largura por 49 m de comprimento. A marquise tem 22,4 m de balanço. E a dos jóqueis é 

a menor, tem apenas 9 m de balanço, sua marquise. Além destes outros dados técnicos da 

obra foram destacados pelos engenheiros da Christiani & Nielsen, como o comprimento das 

estacas cravadas para a fundação tem no total 8 km, constituindo um recorde no Brasil e na 

América do Sul. Como foi curto o período da obra, foram empregados 500 homens, 

“entre carpinteiros, ferreiros e pedreiros especialistas, constando as instalações 

locais de oficinas de ferraria e carpintaria. Foram empregados três betoneiras 

movidas a eletricidade, quatro elevadores para o concreto, um britador e três bate-

estacas, bombas de elevadores etc.” (CHRISTIANI & NIELSEN, mai. 1926, 195-196).

A inauguração em julho de 1926 do Hipódromo da Gávea chamou a atenção de 

todo o público, sendo anunciado em todos os diários. Não se sabe ao certo quando começou a 

polêmica e de quem partiu a ideia de homenagear apenas o engenheiro Mario de Azevedo Leão 

como o único autor do projeto, eliminando a concepção artística do escritório dos arquitetos 

Memória e Cuchet, bem como da concepção estrutural dos engenheiros da Christiani & Nielsen.

Fig. 57. O Jóquei Clube Brasileiro
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Contudo, voltemos a contenda de José Mariano Filho, que mobilizou quase 

todas as autoridades envolvidas no episódio, inclusive o ex-prefeito Carlos Sampaio, o qual 

respondeu a provocação dantesca de Mariano sete anos depois, atribuindo a confusão a um 

“mal-entendido” entre o complexo programa do hipódromo, como um conjunto das suas 

partes, as arquibancadas. Sampaio considerava, citando arquitetos americanos que visitavam 

o Rio de Janeiro, que se deveria separar a prática das profissões do construtor e do arquiteto, 

ficando o primeiro com a construção, e o segundo ocupando-se da parte artística, sem 

construir (SAMPAIO, 1928 apud: CUNHA FILHO, 1943, 105).

José Mariano Filho aparentemente concordou com tais ideias, não expressando 

nenhuma contraproposta, sua preocupação estava concentrada em definir quem era, de fato, 

o autor do Prado do jóquei, segundo ele deveria ser aquele que realizou o projeto, isto é, “Dar 

forma plástica (artística) ao pensamento criador (ideia arquitetônica). Por em concordância a 

planta e as necessidades do programa respectivo com a arquitetura. Em uma palavra: projetar” 

(CUNHA FILHO, 1943, 113).

Outro a entrar no embate foi o arquiteto paulistano Christiano Stockler das Neves, 

com um título bastante peculiar “De Re Aedificatoria” ao arquiteto ou ao engenheiro, de início 

concordou com o mecenas Mariano Filho de que o que impressionava no Hipódromo da Gávea 

não era a “utilidade construtiva”, mas seu conjunto arquitetônico. Tecendo toda uma ligação 

entre a beleza da arquitetura do conjunto e a atenção dada ao local, como consequência 

da arte e não da beleza da técnica construtiva como era defendido pelos engenheiros da 

construtora dinamarquesa:

“Sem arte, o novo hipódromo passaria despercebido como qualquer túnel de difícil 

construção ou qualquer ponte de grande vão, que só interessariam aos técnicos. A 

arte interessa a todos porque o sentimento do belo: inato na humanidade”.

“Evidentemente, a beleza do conjunto arquitetônico da Gávea não está na 

estrutura invisível do concreto armado nem no que está visivelmente apresenta 

– sua bem construída cobertura, justamente apreciada. Mas a saliência fora do 

comum dessa enorme laje impressiona unicamente pelo arrojo construtivo. Não 

tem beleza alguma” (NEVES, set. 1928, 21).
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Aparentemente, Neves concordaria com Mariano Filho e com Carlos Sampaio, 

porém:

“Por saberem traçar ingênuas, quando não pretensiosas, plantas, os que apanham 

audaciosamente obras de arquitetura, correm pressurosos aos arquitetos, para 

que estes se encarreguem da parte artística que aqueles julgam ser somente 

a fachada principal. Não se lembram tais felizardos de que a fachada é uma 

consequência da planta e dos cortes e que tudo isso está contido no pensamento 

do artista desde o principio, para que não perca de vista a unidade da concepção, 

que a condição de toda a obra bela (Guadet)” (NEVES, set. 1928, 22).

Esses desenhos são os programas gráficos com o qual o arquiteto concebe o 

edifício. Para Neves, a polêmica do hipódromo foi benéfica para a profissão vinda demonstrar 

ao público o trabalho do arquiteto, no entanto, o engenheiro tem também um importante 

papel, sobretudo aqueles formados nas escolas politécnicas como a de São Paulo.

Arquitetos, engenheiros e construtores possuíram papéis distintos e trilharam 

caminhos diferentes no projeto e construção do Hipódromo da Gávea. Se tomarem 

emprestadas as palavras publicadas sobre o Prado, na revista Concreto: “Estrutura clássica 

naquela época, usada em Nápoles, Cannes etc. Quadros de concreto armado associados, 

apresentando de notável balanço...” (CONCRETO, dez. 1938, 202) e se pensar que esse 

esquema caótico entre engenheiros, arquitetos e construtores também parecia clássica nesse 

momento, nesse ponto, volta-se à crítica aplicada pelo arquiteto Smith-Miller no começo do 

capítulo da dissonâncias entre a tecnologia construtiva e a arquitetura, percebe-se que não 

há um diálogo, não nas condições impostas pelos atores em jogo. Isso ficou bem claro no 

discurso do arquiteto Christiano Stockler das Neves, segundo o qual a “Arquitetura é arte e 

não ciência”:

“O engenheiro só possui estudos técnicos e práticos; para fazer arquitetura 

precisa-se do arquiteto. (...). O construtor é o que possui somente prática, e só 

pode construir o que outro projeta. Logo, o homem unicamente indicado para 

tudo o que se refere à edificação arquitetônica é o arquiteto. Sob sua imediata 

direção, devem trabalhar todos os demais profissionais” (NEVES, set. 1928, 19). 
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A inferência: O Edifício COMEGA 

“Espetada por torres, a cidade proclama nas alturas o vigor de um povo. Já tem 

sua coroa cinza das grandes metrópoles, cinza de fumaça – fundido ao cinza 

das nuvens –, como Londres, Paris, como as gigantescas urbes do mundo; essa 

fumaça que paira até sobre os bairros aristocráticos, hoje também agitados pelo 

dinamismo característico do povo portenho” (CARAS Y CARETAS, out. 1930 

apud: SARLO, 2010, 29)

Ao contrário do que ocorreu no Prado da Gávea, no Rio de Janeiro, no Brasil, 

na capital argentina, Buenos Aires, o tema foi discutido em outros termos. No fim de 

1928, ocorreu o terceiro Congresso Pan-Americano de Arquitetos, que foi sediado na 

cidade portenha e um dos temas discutidos foi o da regulamentação profissional. Porém, 

ainda, buscamos outra conexão, aquela em que a arquitetura seja resultante da premissa 

da tecnologia construtiva, fruto do diálogo entre o arquiteto, o engenheiro e o construtor. 

Como se perpassou anteriormente, as construtoras alemãs tiveram um papel importante na 

modernização da arquitetura realizada na Argentina.

A Wayss & Freytag construiu um dos primeiros edifícios em altura já em 1910, 

com estrutura de concreto armado quase que concomitante com o Plaza Hotel – com dez 

andares –, um dos exemplares mais emblemáticos da cultura norte-americana com o 

emprego de estrutura metálica, que possibilitou sua construção em apenas seis meses, sendo 

inaugurado para as comemorações do Centenário da Revolução de Maio (1910). Três anos 

depois, foi erguido o Galeria Güemes, projeto do arquiteto Francisco Gianotti, pela GEOPÉ 

(Phillip Holzmann & Cia), com 14 andares e uma estrutura mista audaciosa, que permitiu a 

existência da galeria no nível da rua Flórida, sob o edifício de escritórios. Em 1921, começam 

as obras do Pasaje Barolo, projeto do arquiteto Mario Palanti, com 20 pisos para escritórios e 

uma galeria no térreo, em estrutura metálica. Implantada na avenida de Mayo, foi construída 

também pela Wayss & Freytag, o cume da torre está a 100 metros do chão. Segundo Liernur, 

Palanti estava interessado no desenvolvimento de um estilo monumental, de acordo com as 

novas dimensões metropolitanas e pudessem resolver o problema das dimensões colossais, 

e com esse intuito fez emprego dos bay-windows verticais, demarcados por poderosas 

tubulações verticais (LIERNUR In: LIERNUR & ALIATA, mai. 2004, 145).
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No fim da década de 1920, essa forma de concepção dos arranha-céus já estava 

mudando, começava a formular-se o edifício em altura como um marco na paisagem, sobre 

tudo naquela vista por aquele que chegava a Buenos Aires pelo rio de La Plata, como o fez o 

arquiteto Le Corbusier, em outubro de 1929. O impulso na construção desse tipo de edifício 

ocorreu por dois motivos, um por incentivo do governo municipal pela publicação de uma 

lei e outro, pelo redirecionamento para o mercado imobiliário, um investimento mais seguro 

do que aplicar na bolsa. Foi nesse momento que se construiu o Kavanagh, implantado num 

terreno adjacente a Plaza San Martín, projeto dos arquitetos Sánchez, Lagos e de la Torres, 

tem 30 andares e 120 metros de altura.

Fig. 58. A cúpula invertida construída na fundação do edifício COMEGA, pela GEOPÉ
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Fig. 59. Corte do edifício COMEGA, em que se vê a fundação em forma 
de cúpula invertida e a viga de transição, entre bloco dos pavimentos 
e o térreo, feito para possibilitar a abertura de um grande hall de 
entrada.

Fig. 60 e 61. O hall de entrada do 
edifício, resultado de uma concepção 
estrutural que permitiu a iluminação 
natural pelas janelas piso-teto e 
a engenhosa solução da escada. 
Percebe-se a união entre o projeto 
arquitetônico e a concepção estrutural 
como resultado do diálogo entre o 
arquiteto e o engenheiro. possibilitar a 
abertura de um grande hall de entrada.
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Fig. 62. A estrutura do edifício COMEGA, já 
transparece a sua arquitetura final

Fig. 63. O Edifício COMEGA
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Em 1932, com o Kavanagh começou a construção do edifício da Compañia 

Mercantil y Ganaderia – COMEGA , implantado num terreno na esquina das avenidas Além 

e Corrientes. Projeto de arquitetura dos arquitetos Alfred Joselevich e Enrique Douillet com 

a consultoria do escritório de arquitetura especializado em arranha-céus37 Calvo, Jacob e 

Gimenez e a concepção estrutural do engenheiro Alberto Stein, a construtora foi a GEOPÉ, 

que atribui a esse edifício o título de “primeiro arranha-céu de Buenos Aires”:

“Em Buenos Aires, não contamos com a mesma vantagem (que a América do Norte 

e o Canadá), o que desde logo aumenta o índice de audácia com que se encaram 

estas obras. Por tal motivo, durante muitos anos, os engenheiros não se atreveram 

a superar certa elevação em suas obras até que em 1931 a Sociedade COMEGA  

encarregou a GEOPÉ da execução de um edifício comercial localizado na esquina 

das Avenidas Leandro N. Além e Corrientes, de concepção monumental, em quanto 

a elevação se referia e em efeito, com seus 80 metros de altura sobre o nível da 

vereda, se consagra o primeiro arranha-céu de Buenos Aires” (GEOPÉ, 1938, s.p.d.).

O programa era bem simples, voltado para escritórios, composto por três 

porões, térreo e 21 pavimentos com planta. Tirou-se o maior partido da planta, usando 

o máximo passível o espaço disponível, abrindo um vão interno sobre a avenida Leandro 

Além de iluminação e ventilação e se concentrando os serviços – elevadores, escada e 

banheiros – do lado inverso, que compõe a torre mais alta. No último andar, fez-se um 

pequeno balanço sobre o vão.

Nas fotografias da construção, percebe-se a forma arquitetônica final, 

sobressaindo da fôrma do concreto armado, resultado do diálogo entre todos os envolvidos, 

apesar dos problemas enfrentados. Em 1933, com a conclusão da obra, podia-se afirmar que 

Buenos Aires possuía uma arquitetura de concreto armado: elegante, bela e eficiente.

3.3. Do estranho ao adequado: os profissionais e a formação de 
uma prática arquitetônica autônoma

No decorrer do capítulo, perpassou-se pela modernização da arquitetura 

37   Segundo Liernur, na década de 1920, Calvo, Jacobs e Giménez construíram dois arranha-
céus em Buenos Aires: o Sanatório Podestá (1926) e o ed. Mihanovich (1929).
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na Argentina e no Brasil, neste âmbito identificou-se alguns construtores, arquitetos 

e engenheiros cuja atuação, resultou na “feliz conjugação de capacidades e intenções 

complementares de procedência diversa levou nossa técnica do concreto armado a adiantar-

se a ponto de constituir” e foi de grande importância para o de uma “escola autônoma” do 

concreto armado no Brasil (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 90). 

Propõe-se, logo, analisar a trajetória de personagens como: do construtor Lambert 

Riedlinger, do engenheiro arquiteto William Fillinger, do arquiteto Joseph André Gire, do 

engenheiro Emílio Henrique Baumgart, dos arquitetos Alejandro ou Alexandre Baldassini e 

arquiteto Robert Russel Prentice. Todos esses profissionais tiveram algum tipo de contato 

com a cultura técnica e a prática arquitetônica, seja trabalhando numa ou em conjunto com 

uma empresa construtora especializada em concreto armado, seja ela de origem alemã ou 

dinamarquesa, ou conhecendo os laboratórios de ensaios de material de suas universidades 

e escolas técnicas. Todos eles souberam tratar os saberes adquiridos nessa experiência e 

aplicá-los com muita perícia na prática em obras construídas no Brasil.

Lambert Riedlinger: o introdutor de elementos de gosto moderno

Na seção de notícias da edição de novembro de 1925 da revista Architectura no 

Brasil, foi publicado em poucas palavras o obituário do “conhecido construtor sr. L. Riedlinger” 

cujas palavras foram se reproduz em sua totalidade:

“O nome de Riedlinger ficará ligado ao início da nova fase de grandes construções 

no Rio de Janeiro”.

“A ele deve o Brasil a introdução e a aplicação em grande escala do concreto armado, 

na estrutura não só dos prédios urbanos como das pontes e outras obras virtuosas”.

“A sua ação fez-se sentir mais no domínio da construção do que no da arquitetura; 

é justo reconhecer, entretanto, que mesmo como empreiteiro L. Riedlinger nunca 

deixou de cuidar das condições de maior conforto das habitações e procurou 

sempre introduzir na direção interna principalmente, elementos de gosto moderno 

inspirados na escola alemã” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1925, 51).

Ao pontuar alguns temas, como a relação de Riedlinger com a inserção das 

grandes empresas construtoras no Rio de Janeiro, mas, como se viu, a ação destas chegou 
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a ter um impacto regional e nacional, tecem também, considerações sobre a modernização 

brasileira. Para Paulo Santos, a atuação de Riedlinger “representou um passo na integração 

da nossa arquitetura na Civilização Industrial” (SANTOS, 1966, 149).

Para Lúcio Costa, Riedlinger foi mais um dos tantos construtores atuantes no Rio 

de Janeiro no começo do século 20:

“Simultaneamente, ocorria também a arquitetura residencial cem por cento 

tedesca de Riedlinger e seus arquitetos (construtores do típico Hotel Central), 

caracterizando pelo deliberado contraste do rústico pardo ou cinza – “a 

vassourinha” – das paredes com o impecável revestimento claro dos grandes 

frontões de contorno firme; pelo nítido desenho da serralheria e pelos caixilhos 

brancos e venezianos verdes da esquadria de primorosa execução. O apuro 

germânico da composição completava-se com sólido mobiliário de Laubistch 

Hirth e era ainda realçado pela pintura esponjada à têmpera, com medalhões 

e enquadramentos de refinado colorido, obra dos pintores austríacos Vendt e 

Treidler – este renomado aquarelista” (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 87).

É certo que, para a história do concreto armado no Brasil, a atuação do alemão/

tedesco Lambert Riedlinger, embora continue grande enigma, foi importante por ter-se 

constituído como um local da experiência, da prática e da inovação com o novo sistema 

construtivo. 

O “elemento de gosto moderno inspirado na escola alemã” foi o concreto armado.

William Fillinger e a epopeia do edifício Martinelli

O Martinelli prendeu, durante o período de sua construção, todas as atenções 

dos habitantes da cidade de São Paulo que observavam a epopeia da construção do primeiro 

arranha-céu paulistano, o qual os entusiasmava a cada estaca fincada no solo e a cada laje de 

concreto armado que subia. O que os olhos dos moradores dessa metrópole não viram foi um 

bastidor repleto de confusas relações pessoais, contratuais e, sobretudo, da ambição de um 

empresário de construir o edifício mais alto da América do Sul, senão, do mundo. O edifício 

foi projetado pelo arquiteto William Fillinger (1888-?), formado na Imperial e Real Escola 

de Artes e Ofícios de Viena, em 1907, húngaro de nascimento, mas naturalizado brasileiro. 

Chegou ao Brasil ainda na década de 1910, tendo sido contratado pela construtora Brazilian 
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Ferro-Concrete Company Limited, a qual teve curta duração. Posteriormente, foi trabalhar, 

posteriormente, na Companhia Construtora de Santos. Em seguida, abriu um escritório de 

arquitetura e construções próprio na cidade de Santos e em São Paulo, por meio do qual 

prestou serviço para o Escritório Técnico Ramos de Azevedo e para o de Samuel e Christiano 

Stockler das Neves (VASCONCELOS, 1985, 18).

Encontrou-se uma propaganda do seu escritório na Revista Brasileira de 

Engenharia de julho de 1921: “W. Fillinger, engenheiro arquiteto, com o seguinte endereço 

telegráfico: FERROCONCRET”, em que traz a imagem de um edifício denominado Hotel Vitória, 

sem referência de sua localização.

No Índice Technico e Commercial desse mesmo período, de outubro de 1921, na 

secção Escriptórios Technicos, W. Fillinger38 apareceu como engenheiro arquiteto, especialista 

em construção de cimento armado (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, 1921, 213). E no 

Indicador Profissional inscrito sob o item Cimento Armado (Estruturas completas) da revista 

A Construcção em S. Paulo, periódico publicado entre 1924 e 1926, na cidade de São Paulo. 

Na relação de diplomados por escolas nacionais e estrangeiras, cujas carteiras expedidas até 

31 de janeiro de 1938, pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, na 6ª. região, 

Fillinger estava como arquiteto, carteira n. 1414 (na ordem 520) (BOLETIM DO INSTITUTO 

DE ENGENHARIA, mar. 1938, 207).

Segundo Vasconcelos, além do Hotel Vitória, Fillinge realizou o edifício dos 

Correios e Telégrafos de Santos, o Matadouro di Giulio-Martinelli (em 1985, pertencia a Cia. 

Swift) em Utinga, Santo André, o edifício da rua Dona Antônia de Queiroz para a Indústria de 

Tapetes Santa Helena, o prédio que foi sede do Hotel Regina no largo de Santa Ifigênia e um 

edifício (já demolido) ao lado do viaduto Santa Ifigênia, onde hoje há a praça Pedro Lessa, 

todos no estado de São Paulo. Aparentemente, na década de 1940, o engenheiro arquiteto 

propôs um sistema de casas populares pré-moldados, que chamou de Isotermic (A GAZETA, 

10 fev. 1949, s.p.d. apud: VASCONCELOS, 1985, 19), uma proposta um pouco anacrônica, já 

que o governo federal, através dos Institutos de Aposentadoria e Pensão haviam tomado 

para si a resolução do problema. Dessa lista de obras, se depreende que Fillinger já havia 

trabalhado com Martinelli antes do edifício da avenida São João.

38   O endereço do escritório técnico era na rua XV de Novembro, 41, 2º. Andar com depósito 
na rua Cubatão, 128, ambos em São Paulo.
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O edifício Martinelli foi projetado, estruturalmente e arquitetonicamente pelo 

arquiteto William Fillinger, sendo que a primeira proposta, de 1923, foi realizada com 12 

andares. Essa proposta foi a mais distinta de todas. A forma sugerida para o edifício foi de 

um monólito, com o seu embasamento e coroamento demarcados por recursos estilísticos, 

bem como as linhas verticais do projeto, pelo destacamento das fachadas das três faces – 

rua São Bento, avenida São João e rua Líbero Badaró. O projeto seguinte, provavelmente 

posterior às reformas do código de obras da cidade de São Paulo, mudou completamente, 

permanecendo o embasamento como elemento unificador sendo, sobre ele, propostas quatro 

torres separadas, por vãos para insolação e ventilação permanente, com 18 pavimentos, 

Fig. 64. Anúncio de “W. Fillinger”, publicado na Revista 
Brasileira de Engenharia de julho de 1921, mostrando o Hotel 
Vitória. A fachada foi o resultado do emprego do concreto 
armado: jogo de cheios e vazios e com poucos ornamentos e 
térreo há uma pequena cobertura possibilitada pelo avanço do 
volume da fachada em balanço.
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que acabam numa cornija. O desenho mostrado por Maria Cecília Homem denota menos 

sofisticação do que na proposta anterior, quase que um esboço. Segundo apontou Maria 

Cecília, apesar da forma final do Edifício Martinelli assemelhar-se a essa segunda proposição 

de Fillinger, houve neste momento a interferência de outros personagens do enredo, como 

dos engenheiros da construtora Amaral & Simões, dois jovens politécnicos egressos da 

Escola Politécnica de São Paulo que foram contratados pelo Comendador Martinelli para 

as obras de concreto e de alvenaria. Estes realizaram os cálculos estruturais, primeiro para 

uma edificação de 14 andares, logo depois de 18. Essa construtora, apesar de terem jovens 

engenheiros, eles eram inexperientes. No periódico A construção em São Paulo existem 

imagens de obras de dois prédios que estavam sendo construídos pela firma entre 1924 e 

1926, no centro de São Paulo. Acredita-se que o problema com o Edifício Martinelli decorreu 

da indefinição do comendador do número final de pavimentos. Com o início das obras em 

1925, o edifício em construção tinha 18 andares, em 1928, passou para 20, chegando logo a 

proposta de 24 pavimentos (HOMEM, 1984, 69, 72):

“A 23 de maio de 1928, os jornais estampavam a declaração que abalou a cidade: 

“como presentemente estão elevando 24 andares sobre as mesmas fundações 

por nós executadas para 14 andares, as quais não foram nem poderiam ser 

modificadas, é evidente que, levando-se em conta a qualidade do terreno, a altura 

excepcional do prédio e as normas, especificações e os regulamentos usuais, 

tal prédio não oferece segurança...”” (AMARAL & SIMÕES, 23 mai. 1928 apud: 

HOMEM, 1984, 74).

Fig. 65 e 66. Os dois projetos 
de William Fillinger para o 
edifício Martinelli. O primeiro 
era um volume monolítico, 
com 12 andares, que foi 
ampliado, no segundo projeto 
(mais parecido a um esboço) 
para 18 pavimentos, tendo, 
também, o partido alterado: 
abertura de vãos na fachada 
para ventilação e iluminação.
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Fig. 67. O edifício Martinelli pronto.
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Nesse ponto, a construção complicou-se, a construtora entrou em falência diante 

dos problemas encontrados na fundação, resolvendo o comendador a assumir as obras. Este 

contratou Amleto Nipote, engenheiro formado na Escola Politécnica na primeira década 

do século 20, e encarregou o engenheiro João Müller, da Sociedade Anônima Martinelli, da 

fiscalização das obras e, como arquiteto, ele próprio e seu sobrinho Ítalo Martinelli, egresso 

do curso de arquitetura da Escola de Engenharia do Mackenzie College (HOMEM, 1984, 72). 

Com as declarações feitas na imprensa pelos antigos construtores, a Prefeitura nomeou 

uma comissão para examinar o fato, composta pelos engenheiros da Escola Politécnica José 

M. Toledo Malta, A. Marchini e Luiz Asson, e o comendador nomeou Christiano Stockler 

das Neves como seu especialista. A comissão executou testes, verificando a resistência das 

fundações, sem chegar a uma resposta conclusiva. Martinelli apelou para especialistas do Rio 

de Janeiro, como Emílio Baumgart, que atestaram a estabilidade da estrutura do edifício: “Não 

cai mais o Prédio Martinelli” (DIÁRIO DE NOTÍCIA, 30 mai. 1928 apud: HOMEM, 1984, 79). 

Resumindo, por motivos financeiros o edifício Martinelli foi concluído em 1929, chegando 

a ter  25 pavimentos e com a implantação no último, da residência do próprio comendador  

(HOMEM, 1984, 80). 

Joseph André Gire e a verdade construtiva

O Copacabana Palace Hotel é conhecido mundialmente por abrigar artistas e 

personalidades que visitam o Rio de Janeiro, contudo, poucos sabem de sua relevância para 

a consolidação da arquitetura do concreto armado no país. Projetado pelo arquiteto Joseph 

André Gire, nascido em 1876, na pequena cidade de Le-Puy-em-Velay, próxima a Lyon, na 

França, foi aluno da École des Beaux Arts formando em 1900, quando ingressou no ateliê 

de Lucien e Henri Grandpierre. O Cabinet H. Grandpierre construiu diversos imóveis como a 

residência Singer-Polignac (1904), uma obra localizada no 16º. arrondissement parisiense, 

no qual se percebe uma antecipação de alguns traços arquitetônicos do Copacabana Palace 

Hotel, e o Palau Robert (1903), em Barcelona, a residência do sr. Roberto Palau. Ambas 

edificações se assemelham ao Petit Trianon e filiam-se a uma tradição beauxartiana. Os 

caminhos trilhados por Gire entre seus trabalhos no escritório dos Grandpierre, na capital 

francesa, e Buenos Aires ainda estão incertos, contudo há registros da provável abertura de 

uma filial na capital portenha, a Gire & Jamin, em 1906 (CABRAL, 2010, s.p.d.).
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Na primeira década do século 20, Buenos Aires rapidamente foi modernizada. 

De uma pequena aldeia austral virou grande metrópole, caminho obrigatório para todas as 

relações comerciais. Com o fluxo constante de pessoas, concomitantemente às transformações 

no tecido urbano em pleno curso, a cidade precisou ser provida de edificações para atender a 

um novo programa: o Hotel. Na França, a palavra Hôtel possui duas denotações: a função do 

estabelecimento de um órgão público, por exemplo: Hôtel des Postes (Correios), Hôtel de Ville 

(Prefeitura) etc. e a residência de uma família importante na sociedade.  Em outras línguas 

latinas e anglo-saxônicas tem significado diverso, ou seja, de estabelecimento de curta estada ou 

permanência, onde se provê com refeição. Mais tarde foi ganhando complexidade com a junção 

de entretenimentos (cassino, piscina, jogos, café, restaurante etc.). O seu significado original do 

francês chegou ainda a ser transmutado para a Buenos Aires, onde foram construídos diversos 

hôtel particulier (ou residências privadas) ao longo, principalmente da Avenida Alvear. 

Fig. 68. O Copacabana Palace Hotel domina a paisagem do bairro de Copacabana, antes do início da construção dos 
edifícios de apartamento.
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A demanda por hotéis somente foi atendida em 1910, com a conclusão da construção 

do Palace Hotel, projeto do arquiteto alemão, radicado nos Estados Unidos, Alfred Zucker, que 

empregou nas suas duas torres de dez pavimentos o sistema de estrutura metálica da Milliken 

Brothers Company (CODY, 2003, 20). O empreendimento foi de grande sucesso, tendo de 

ser ampliado em poucos anos. Entretanto, seu autor já havia retornado aos Estados Unidos, 

aonde viria a falecer em 1913, não tendo condições de realizar tal projeto. Joseph Gire topou a 

empreitada com o engenheiro Molina Civit, que projetaram um bloco horizontal às duas torres, 

para comportar os serviços e as áreas de lazer do Plaza Hotel. A obra foi construída pela GEOPÉ, 

sendo concluída em 1913, que foi amplamente difundida pelos periódicos especializados de 

arquitetura e engenharia, como no suplemento Arquitectura da Revista Tecnica.

Molina Civit associou-se com Gire e juntos realizaram diversas obras para o 

governo argentino, já que o engenheiro era da Diretoria de Obras Públicas, como escolas 

em capitais de diversas províncias. Outra característica de Civit era de ele ser um dos 

concessionários da Béton Armé Hennebique, o que pode ter sido um dos motivos da sociedade. 

Gire também atuou autonomamente em Buenos Aires, projetando casas para famílias 

importantes, edifícios de apartamentos e comerciais, etc. 

Como aponta a arquiteta Maria Cristina Cabral, o entendimento da trajetória do 

arquiteto Joseph Gire é ultrapassar a noção de uma arquitetura eclética, buscando “sementes 

da modernidade” e como se prefiguram questões que se desenvolveram posteriormente 

(CABRAL, 2010). Para tanto, retomam-se algumas ideias colocadas pelo arquiteto francês 

na sua entrevista da enquete promovida por O Paiz, em 1928, sobre o Rio de Janeiro e os 

arranha-céus. Suas respostas foram rotuladas pelo entrevistador de lacônicas, entretanto, 

vê-se um arquiteto, como nenhum outro de seu período, que soube trabalhar com o conceito 

de “verdade construtiva” ou, com as próprias palavras de Gire “exigência suprema, ou alvo o 

desejo de deixar aparente a ossatura dos grandes edifícios” (M.R., 24 jun. 1928, 4). Essa noção 

surgiu no âmbito da engenharia e no modo de como os engenheiros empregavam, no século 

19, os novos materiais, entre eles o concreto armado, regido por motivos diretos de cálculo 

estrutural e econômicos. A transmutação desse ideário para a arquitetura ocorre na virada 

dos séculos 19 para o 20, momento em que Gire se formava arquiteto na École des Beaux 

Arts de Paris, acompanhando toda essa discussão que teve alguns dos seus propagadores 

destacados no capítulo dois: Baudot, Gaudet e Choisy. Esse ideário permaneceu mais forte 

entre os egressos das escolas politécnicas, contudo, há sempre, na modernidade, experiências 

renovadores, que surgem da prática e a atuação de Gire foi reveladora disso. 
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Ao afirmar, na entrevista a O Paiz, que a “construção em cimento armado”, como 

expressão arquitetura só seria possível pela “... colaboração cada dia maior entre o arquiteto 

e o construtor que permitirá realizar essa harmonia de formas arquitetônicas de que sairá 

o estilo” (M.R., 24 jun. 1928, 4), Gire se pautou por sua própria experiência. Desde que 

chegou na América do Sul trabalhou com profissionais preocupados com o desenvolvimento 

tecnológico do seu país, como foi o caso do engenheiro Molina Civit, especialista em 

estruturas de concreto armado para áreas suscetíveis a oscilações sísmicas. No Brasil, não foi 

diferente

Sua vinda para o Rio de Janeiro foi por meio dos contatos com a família Guinle, 

primeiro realizando os detalhes arquitetônicos do interior do Palácio Laranjeiras (1909-

1914), projeto do arquiteto Augusto Carlos da Silva Telles, onde começou a tomar contato 

com o arquiteto Claudio J. J. Bovet. Em seguida, realizou o projeto da reforma do edifício do 

Automóvel Club (1910), na rua do Passeio, obra realizada pela Januzzi & Cia. e, em 1926, 

Fig 69. 1929, o edifício A Noite completo com 22 andares, na fase final de acabamento. 
Observa-se o contraste com os prédios com até seis pavimentos, da época de inauguração da 
Avenida Rio Branco.
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concebe novo projeto de reforma, sendo contratada a Christiani & Nielsen. A partir de 1917, 

começou a tratar da concepção do Copacabana Palace, pensado para atender aos visitantes 

do Rio de Janeiro no momento de realização da Exposição Internacional Comemorativa do 

Centenário da Independência, prevista para realizar-se em 1922. As obras começaram em 

1920, empreendidas pela Companhia Construtora em Cimento Armado e somente foram 

concluídas em 1923. Com a construtora de L. Riedlinger, Gire realizou mais dois hotéis: o 

Glória, na praia do Russel, também no Rio de Janeiro, e o Hotel Esplanada, em São Paulo, 

ambos inaugurados em 1922.

A partir de 1920, Gire abriu uma firma em sociedade com o arquiteto Claudio 

Bovet, a “De Gire e Bovet” para o comércio de construções, com sede em Buenos Aires e filial 

no Rio de Janeiro (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 11 fev. 1920, 24). Na década de 1920, realizou 

outros projetos para a família Guinle, como a casa na Ilha do Brocoió, para Octávio Guinle, em 

1930 e o edifício Praia do Flamengo, em 1923, construído pela construtora do engenheiro 

Eduardo V. Pederneiras, para Guilhermina Guinle. No bairro do Botafogo, projetou mais dois 

edifícios de apartamentos – o Paraopeba e o São João Marcos –, no centro o prédio da rua 

da Quitanda, nº. 71,73,75 (CABRAL, 2010) e em 1926, ganhou o concurso para a realização 

do Edifício A Noite, com uma proposta de linhas classicizantes, muito mais próximas da 

arquitetura do Copacabana Palace, do que do prédio que foi, efetivamente edificado. Supõe-se, 

que houve neste projeto o diálogo com o engenheiro responsável pela concepção estrutural – 

Emílio Baumgart, com quem Gire trabalhou no Copacabana Palace e no Hotel Glória – e com 

o jovem arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana. O resultado desse diálogo está lá, edificado 

sobre a praça Mauá, no Rio de Janeiro, e ainda predomina sobre as construções, mesmo dos 

edifícios recentemente construídos. Joseph Gire faleceu em 1933, mas deixou um conjunto de 

obras que de fato compuseram a paisagem construída do Rio de Janeiro.

Emílio Henrique Baumgart e a arte do engenheiro

O edifício do Ministério da Educação e Saúde lá está no Rio de Janeiro, implantado 

na área conquistada pelo desmonte do morro do Castelo, fruto de uma tremenda contenda 

entre jovens arquitetos e os antigos professores da Escola Nacional de Belas Artes, é, de fato, 

o pilar da arquitetura moderna brasileira. Segundo Lúcio Costa, o edifício representa a fase  

- contraposta àqueles prédios ou como ele mesmo denominou as “construções”, cujo prédio 

símbolo é o Edifício A Noite, em que as “estruturas (foram) adaptadas a uma “arquitetura” 

avulsa” (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 91). Seja na arquitetura ou na construção, houve a 
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atuação do engenheiro Emílio Henrique Baumgart (1889-1943), responsável pela concepção 

estrutural das edificações. 

Em ambos os edifícios, foram imprescindíveis os conhecimentos sobre o 

funcionamento de uma estrutura de concreto armado de Baumgart, acumulados ao longo de 

mais de 20 anos de carreira, iniciadas na L. Riedlinger, a partir de 1912, onde sua primeira 

encomenda foi a ponte Maurício de Nassau, no Recife, em 1913. Concomitantemente, cursava 

engenharia civil na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, formando-se em 1919. Já na Companhia 

Construtora em Cimento Armado, sucessora de L. Riedlinger concebeu as estruturas para os 

Hotéis Glória e Copacabana (1922), o Edifício do Cinema Capitólio (1923) e outras obras até 

abrir, em 1925, seu próprio escritório de cálculo de estruturas de concreto armado:

“O seu imenso escritório instalado no próprio edifício da praça Mauá, onde 

levas de engenheiros recém-formados se exercitavam nos segredos da nova 

técnica, capitalizando precioso cabedal de conhecimentos, embora, por vezes, se 

presumissem lesados, preencheu honrosamente as funções de verdadeira escola 

particular de aperfeiçoamento” (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 91).

Fig. 70. Projeto de Emílio 

Baumgart, a estrutura do 

edifício do Ministério de 

Educação e Saúde Pública 

em construção em 1938.
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Com o escritório, empreendeu uma série de projetos, contratado pela sua 

competência técnica, conseguindo responder com inovação em quase todas as demandas: 

Hangar para o campo dos Afonsos (construído pela Companhia Construtora Nacional). O 

projeto estrutural do edifício de escritório e teatro Rex com o arquiteto Luiz Fossati (1934); e 

concepção estrutural do Albergue Noturno (1932), projeto de Afonso Reidy e Gerson Pompeu, 

construído pela Gusmão, Dourado & Baldassini. Com essa construtora, realizou diversos 

projetos como do Teatro João Caetano (1926), Edifício Guinle, na avenida Rio Branco (1927) 

e em 1930, a ponte de estrada de rodagem sobre o rio do Peixe, ligando as cidades de Herval 

e Cruzeiro, no estado de Santa Catarina. O sistema estrutural, projetado pelo engenheiro 

Baumgart, inovou ao pensar a construção da ponte em viga reta, partindo de ambos os lados 

simultaneamente, segundo um sistema de balanços sucessivos, fechando o vão de 68,5 m (já 

demolida). O acervo técnico compôs-se de cerca de 500 projetos ou obras em quase todas 

as cidades brasileiras: Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, São 

Paulo etc. (VASCONCELOS, 2008, 4).

Fig. 71 e 72. A Ponte de Herval, como era chamada 

logo após sua conclusão em 1930, passou logo a ser 

denominada Ponte Emilio Baumgart, em homenagem 

ao seu criador. Esta ponte situava-se entre Joçaba 

e Herval d’Oeste, sobre o Rio do Peixe, em Santa 

Catarina. Baumgart inovou o processo de construção 

ao propor o início por ambos os lados, por balanço, até 

a sua conexão no centro. O cimbramento das fôrmas 

foi feito na estrutura já pronta.
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A relação de trabalho entre o engenheiro Baumgart e o arquiteto Gire, apesar 

da evidente diferença de idade, permitiu a produção de prédios importantes, seja pela sua 

boa composição de planta, seja pelo seu bom projeto estrutural. O mesmo ocorreu entre 

Baumgart e o arquiteto Baldassini, uma figura eclipsada pela história da arquitetura, cuja 

produção entre 1920 e 1950 marcou a paisagem construída do Rio de Janeiro.

Alejandro Baldassini: uma incógnita recorrente

“as razões de uma nova forma em arquitetura são provenientes do modo científico 

de construir. Os materiais novos têm grande influência para criarmos novos e 

justificados partidos decorativos. Dentro da simplicidade, da lógica, economia 

e comodidade, devemos encontrar o belo, o porquê de ser de uma coisa que nos 

deve sempre preocupar: discutir a verdade de uma linha reta é perder tempo. 

Lógica, ordem, tempo, espaço, utilidade e economia são os fatores primordiais do 

problema arquitetônico da vida presente. Uma das preocupações que o arquiteto 

deve abandonar atualmente é o de querer aliar os elementos do passado com os 

elementos do presente: para realizar a arquitetura de hoje, não devemos recorrer 

à arquitetura de ontem. Exemplo: branco é branco, preto é preto, preto com 

branco é cinzento” (BALDASSINI, mar. – abr. 1931, 18).

Alejandro ou Alexandre Baldassini foi, de fato, a maior incógnita da pesquisa, 

apesar de estar o tempo todo presente entre os produtores das edificações do Rio de Janeiro, 

sobretudo, a partir de meados da década de 1920, não se conseguiu saber nada sobre sua 

origem, como nacionalidade, que especulam que seja argentina, filho de italiano, como vários 

argentinos o são. Não se soube nada sobre sua formação, pode ter sido um desenhista ou um 

técnico em construções, como atribuiu o mecenas e médico José Mariano filho, ao comentar 

suas impressões sobre o novo Teatro João Caetano:

“Aliás, sempre me pareceu impossível cogitar-se da educação artística do povo, 

enquanto os poderes públicos a infringem a cada momento. Veja-se o caso da 

decoração do Teatro João Caetano. O Brasil possui há mais de um século, um alto 

instituto de ensino artístico destinado à preparação técnica de pintores, escultores e 

arquitetos. Um estabelecimento público, dado de mão beijada a operosos e capazes 

construtores (mas não arquitetos) precisou receber alguns painéis de decoração 

mural. (...). Mas o comendador prefeito, que resolveu as coisas da prefeitura como 
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se estivesse no Club Paulistano, entregou a obra ao conhecidíssimo pinturinhas sr. 

Di Cavalcanti, cuja arte de fancaria (sic) não conseguiu transpor o portão da Escola 

Nacional de Belas Artes” (O Jornal, 7 out. 1930, s.p.d.).

Entretanto, sabe-se que em 1923, Baldassini juntou-se ao engenheiro Adolpho 

Dourado Lopes e Mário Gusmão, em sociedade, montando a Gusmão, Dourado & Baldassini. 

A lista de realizações levantadas da construtora não foi pequena: diversos edifícios de 

apartamentos nos bairros da zona sul, como o Edifício OK (1928), na avenida Atlântica 

(Copacabana, Botafogo, Flamengo, Catete); sede para os jornais A Noite (1928-1929) e O Jornal 

(1930); o Edifício da Associação Comercial dos Empregados do Comércio, na Avenida Rio 

Branco (1937); o Edifício Guinle, também na avenida Rio Branco (1928); o Edifício Gaetano 

Segreto, na praça Tiradentes, projeto de Elisiário Bahiana (1927); o hangar do Campo dos 

Afonsos, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro; a Fábrica para a Pirelli, Capuava, Santo André, no 

Estado de São Paulo e duas Igrejas: de Santa Inês e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ambas 

no Rio de Janeiro. Uma imensa produção que mereceria um estudo mais detido.

Fig. 73 e 74. O Edifício OK, atual Edifício Ribeiro Moreira, foi construído no bairro de Copacabana em 1928 com 

uma proposta nova de arranha-céu para apartamentos e a reforma realizada em 1930 do Teatro João Caetano, na Praça 

Tiradentes, com “linhas modernas”, que foram criticadas por José Marianno da Cunha Junior.
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Robert Russel Prentice: o moderno pragmático

Nenhum personagem foi mais paradigmático da cultura arquitetônica sul-

americana, no período em questão, do que o arquiteto escocês Robert Russel Prentice 

Dowling, ou apenas, Robert Prentice (1884-1960). Nascido em Burntisland, Fife na Escócia 

em 1883, começou nos ofícios da construção como aprendiz de Sir George Washington 

Brown, em Edimburgh. Como era comum naquela época, foi para a França estudar na École 

des Beaux Arts de Paris. Em 1907, Prentice foi contratado pelo escritório de arquitetura Mewes & 

Davis, trabalhando no projeto do Ritz Hotel de Londres (SPENCER, mar. 1961, 184). Com as 

conclusões desta obra, ele decidiu se mudar para Buenos Aires, aonde chegou em 1911, já 

casado com a francesa Renée (SPENCER, mar. 1961, 184; BARCINA, 2006, s.p.d.). Associou-

se com o arquiteto francês Paul-Louis Faure Dujarric, residente na Argentina desde 1907, 

e juntos realizam algumas obras como a Estação Inicial da Estrada de Ferro Córdoba (hoje, 

Estação Belgrano), implantada na região de Retiro em 1914; o edifício para a Companhia 

Sud America, na avenida Leandro N. Além, em 1915 e diversas obras para a família Unzué 

Fig. 75 e 76. Estação Inicial da Estrada de Ferro Córdoba (hoje, Estação Belgrano), implantada na região de Retiro em 
1914 foi uma das primeiras obras de Prentice na Argentina, seguido por vários outros como o Edifício de escritórios 
para a Houlder Brothers, na calle 25 de Mayo.
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(BARCINA, 2006, s.p.d.). Com o início da Primeira Guerra Mundial, Prentice retornou para 

a Grã-Bretanha, servindo como oficial técnico na Army’s Royal Flying Corps - RFC e Royal 

Air Force - RAF (RIBA JOURNAL, nov. 1960, 184). Ele voltou para a América do Sul em 1919, 

atuando com escritório próprio ou em sociedade com o arquiteto Alfonso G. Spandri.

Ambos eram associados ao Centro de Arquitectos, Constructores y Anexos, uma 

organização paralela a Sociedad Central de Arquitectos, a qual em meados da década de 1910, 

começou uma campanha contra os profissionais estrangeiros. Estes editavam um periódico, a 

CACyA, em que Prentice publicou vários de seus projetos, até mesmo do Brasil.

As obras concretizadas por Prentice começaram a aparecer a partir de 1922, 

quando Prentice foi contratado para realizar a Estação Inicial da Estrada de Ferro Leopoldina, 

no Rio de Janeiro. Foram constantes as viagens entre as capitais da Argentina e do Brasil, 

nessa década, e certamente foi importante sua sociedade com o arquiteto austríaco Anton 

Floderer, com o qual realizou os edifícios para o Bank of London & South América, em 1924, 

no Rio de Janeiro; em 1925, em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo; em 1926, o 

de Porto Alegre e em 1928, os de Salvador e Santos, todos construídos pela Christiani & 

Nielsen. Nesse ano, projetam o edifício Itaoca, em Copacabana, construído pelos engenheiros 

dinamarqueses com os quais realizaram o projeto do Elevador Lacerda, na capital da Bahia, 

entre 1928 e 1930. Seis anos depois, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o arquiteto Robert 

Prentice, já com escritório próprio realizou o Labourdette, na avenida Atlântica, construído 

também pela Christiani & Nielsen. Para o diretor da construtora no Brasil, o engenheiro 

Harald Broe, Prentice & Floderer fizeram o projeto de sua casa na encosta do morro da 

Babilônia, no Leme, também no Rio de Janeiro. Esse projeto, de 1927, é particularmente 

interessante, trata-se de uma plataforma elevada sobre dois pilares e sobre esta se construiu 

uma casa de traços racionalistas, com poucos detalhes, quase que uma arquitetura feita por 

Frank Lloyd Wright. Percebe-se a simbiose entre a linguagem engenheril usada normalmente 

em programas utilitários ou “obras de arte” como pontes, mas com um apuro arquitetônico.
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Fig. 77. Uma das poucas 

fotografias do arquiteto 

publicadas na CACyA quando 

Prentice foi o representante da 

Grã-Bretanha e do Canadá no 

4º. Congresso Pan-Americano 

de Arquitetos, realizado no Rio 

de Janeiro, em 1930.

Fig. 78. A casa para o diretor 
Harald Broe da Christiani & 
Nielsen, construído em 1927, 
projeto de Prentice implantado 
na encosta do morro da 
Babilônia. Atualmente, a 
casa continua lá, cercada por 
prédios de apartamentos, que 
bloquearam a sua saída para a 
rua e por uma comunidade.
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Ainda na década de 1920, com os escritórios em ambos os países, o da Argentina 

em sociedade com o arquiteto Alfonso G. Spandri, com o qual realizou o edifício Houlder e a 

sede para o editorial Haynes, os dois em Buenos Aires. Durante o Congresso Pan-Americano 

de Arquitetos de 1929, sediado no Rio de Janeiro, Prentice foi o representante para o Canadá 

(CACyA, jun. 1930, 132; ATIQUE, 2007, 54).

Em 1930, transferiu-se permanentemente para o Rio de Janeiro. Teve como cliente 

a Companhia Sul-Americana, realizando os edifícios do Rio de Janeiro, na rua do Ouvidor, e 

em São Paulo. Outra característica, nessa década, foi a relação com as companhias norte-

americanas, como a Standard Oil, para a qual realizou a sede no centro do Rio de Janeiro, a 

produtora, distribuidora e sala de exibição de cinema Metro, para o qual fez os edifícios no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, ambos construídos pela Companhia Construtora Nacional, entre 

1936 e 1937. O centro do Rio de Janeiro é composto por uma série de edificações cujo projeto 

foi concebido por esse arquiteto, que soube adaptar sua prática arquitetônica aos mais diversos 

programas realizados, sendo inovador quando pode, como no caso do edifício do Sul-América 

do Rio de Janeiro, e tradicional, quando precisou, no caso dos edifícios para os bancos.

Fig. 79 e 80. Dois edifícios de apartamentos projetados pelo arquiteto escocês, o Edifício Itaoca, projetoem parceria 
com o arquiteto Anton Floderer, construído pela Christiani & Nielsen em Copacabana, no Rio de Janeiro. O segundo 
prédio foi uma encomenda para a Companhia Sul America para a cidade de São Paulo, em 1932, que teve como 
arquiteto colaborador o francês Jacques Pilon. Sua construção foi realizada pela Companhia Construtora Nacional.
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Roberto Prentice, na década de 1930, foi presença constante na revista do 

Instituto Brasileiro de Arquiteto, a Arquitetura e Urbanismo e do Clube de Engenharia, 

publicando até os projetos feitos durante a década de 1920, no entanto, na seguinte, ele some 

do cenário assim como tantos outros arquitetos, que tinham uma prática arquitetônica não 

de contestação, como a de Lúcio Costa, mas que sabiam dialogar com o mercado imobiliário 

e seus diversos agentes, até mesmo as construtoras, realizando uma obra coerente. No 

obituário, escrito por Thomas Spencer no RIBA Journal, de novembro de 1960, Robert 

Russel Prentice permaneceu no Brasil até 1952, quando aposentou e voltou ao seu país natal:

“Durante a sua permanência na América do Sul, ele foi responsável por muitos 

projetos de grande mérito, como os prédios da Embaixada Britânica, o Ministério 

de Relações Exteriores e a Estação de Ferro Leopoldina no Rio de Janeiro, junto 

com a Estação de Ferro Central de Córdoba em Buenos Aires”.

“Robert Prentice morreu em Eastbourne, com 77 anos, depois de uma longa e 

ativa carreira com a qual ele contribuiu com uma real e duradoura obra para a 

profissão” (SPENCER, mar. 1961, 184).

Para Tafuri e Dal Co, em Architecture Contemporaine, quando abordam a 

produção de arquitetos de origens tão diversas como Loos, Behrens, Tesenow, Garnier 

e Perret, denominando os como “uma arquitetura sem vanguarda”, isto é, um “classicismo 

moderno” em que se busca romper com um discurso da linguagem sem pátria, inflado de 

ídolos das vanguardas, de busca de nova moral, de nova medida formal com uma simples 

atitude: o silêncio. De palavras, mas não de projetos, e estes, por outro lado, são intensos. É 

essa postura pragmática que se lê na trajetória de Robert Prentice: o moderno pragmático.
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“No geral, é verdade que o arquiteto 

contemporâneo conseguiu, ao final de um século de luta, situar-

se ao nível da técnica construtiva. Novas tarefas aguardam 

a arquitetura. Ela deve agora atender a outras exigências 

que não aquelas estritamente racionais ou determinadas 

pragmaticamente. Uma arquitetura viva deve também 

satisfazer àquelas exigências emocionais, sub-racionais, que 

estão profundamente enraizadas em nossas épocas” (GIEDION, 

2004, 243).

À  G U I S A  D E  C O N C L U S Ã O
 A tropicalização de uma cultura austera e estrangeira
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À  G U I S A  D E  C O N C L U S Ã O
 A tropicalização de uma cultura austera e estrangeira

A arquitetura das construtoras analisadas nessa tese foi consequência da 

reinterpretação dos conceitos clássicos, como a escala monumental e a delimitação das 

entradas, combinada com os recursos modernos do sistema construtivo, como pilotis, 

varandas ou balanços, demarcados por grandes aberturas envidraçadas. Tais elementos 

caracterizaram grande parte dos edifícios representativos, tanto públicos quanto privados 

construídos no Brasil e na Argentina entre 1920 e 1940. Engenheiros e arquitetos diretamente 

envolvidos nos empreendimentos buscaram relacionar a dimensão técnica e pragmática dos 

novos processos construtivos, com os valores artísticos próprios da tradição acadêmica, 

resultando em obras de caráter formal completamente novos e diversificados.

A entrada do capital estrangeiro no Brasil deu-se em diversas frentes e, no que 

diz respeito à construção civil, estiveram presentes os norte-americanos e canadenses, por 

exemplo. Mas, as empresas de origem alemã ou dinamarquesa, especializadas no sistema 

construtivo do concreto armado, instituíram-se como verdadeiras escolas de aprendizado 

do conhecimento científico e empírico da nova tecnologia de construção. No seu âmbito se 

formaram os engenheiros brasileiros que, mais tarde, dominaram a concepção estrutural 

do concreto armado, projetando e construindo obras como a Ponte de Herval (1930) e o 

edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde (1936-1943). Ambas de Emílio Henrique 

Baumgart, destacado anteriormente como o “mestre dos novos engenheiros especializados 

na técnica do concreto armado” (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2007, 190). Assim, seja no seu 

escritório - instalado no edifício A Noite -, que teve, a partir de 1927, o seu nome estabelecido 

como referência nacional no cálculo de estruturas de concreto armado, seja como professor 

na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e na Escola de Belas Artes, Baumgart fundou uma 

verdadeira escola do concreto armado no Brasil. Entre seus alunos, Paulo Fragoso, Bjarne 

Ness, J. B. Bidart, A. A. Noronha, Adalberto Nogueira, Silvio Reis, Silvio Matos Jermann, 

Sidney Santos e Joaquim Cardoso (COSTA, 1951 apud XAVIER, 2007, 191; SANTOS, 1966, 

150). O engenheiro destacou-se entre tantos outros que começaram suas carreiras nessas 

construtoras e depois empreenderam negócios próprios, como foi tratado no capítulo três.

As construtoras de origem alemã se destacam também na Argentina, como 

a Wayss & Freytag, GEOPÉ e Dyckerhoff & Widmann. Também a Christiani & Nielsen, de 

origem dinamarquesa e que se instalou no país em 1924, teve grande atuação no interior, 
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com a construção de fábricas, silos, chaminés e hotéis, bem como na província de Buenos 

Aires, já que na capital federal era forte a atuação das construtoras de origem alemã, as quais 

realizaram, nas décadas de 1930 e 1940, obras de grande dimensão como silos, elevadores 

e usinas de energia elétrica no Porto Novo, além de edifícios arranha-céus como o COMEGA 

e o SAFICO (1933). A GEOPÉ foi responsável pela construção da fábrica Algodonera (1936) 

que, juntamente com o edifício SAFICO, se localiza na Avenida Corrientes, na cidade de 

Buenos Aires. Em ambos, a arquitetura traduziu a integração entre a concepção estrutural 

do engenheiro e a prática do arquiteto. Estas obras representaram a afirmação do sistema 

construtivo do concreto armado na Argentina, sendo as empresas construtoras os agentes 

importantes no processo de modernização da arquitetura. Ao mesmo tempo, ocorreu o 

alinhamento entre as empresas construtoras alemãs – como a GEOPÉ e a Siemens-Bauunion 

- e as Forças Armadas Argentinas para a construção de quartéis, hospitais e escolas das três 

forças: exército, marinha e a aeronáutica.

Outro caminho de inserção das construtoras alemãs no Brasil foi por meio de 

suas filiais argentinas, como ocorreu com a Grüen & Bilfinger e a Dyckerhoff & Widmann, 

inicialmente com obras no Estado do Rio Grande do Sul, em especial na capital, Porto Alegre, 

e depois atuando nos estados mais ao norte. Este trajeto foi motivado especialmente pela 

facilidade de comunicação, já que era comum, neste período, se falar alemão nas ruas da 

capital gaúcha. Os engenheiros responsáveis pelas obras no Brasil, mais tarde se juntariam 

aos colegas da Wayss & Freytag para fundar a Companhia Construtora Nacional, construindo, 

por exemplo, o edifício da Companhia de Seguros Sul América (1936) em Porto Alegre 

(WEIMER, 2004).

Em São Paulo, a inserção dos profissionais e das empresas construtoras alemãs e 

da Christiani & Nielsen deu-se por sua colaboração com os dois mais importantes escritórios 

técnicos de construção que havia na cidade – a Ramos de Azevedo e a Samuel e Christiano 

Stockler das Neves. Destacou-se a participação de calculistas alemães, como William Fillinger, 

por exemplo, que foi responsável pelo cálculo de importantes obras, entre as quais o Edifício 

Martinelli. A dinamarquesa Christiani & Nielsen atuou em algumas ocasiões como parceira 

da Ramos de Azevedo, executando a parte da estrutura de concreto armado. Essas parcerias 

compuseram um cenário em que atuaram estrangeiros e nacionais na constituição de um 

panorama representativo da cultura técnica do concreto armado também na capital paulista.

O esforço de traçar estas diversas conexões e caminhos percorridos de inserção 

das grandes construtoras no Brasil e na Argentina, buscando os fios que se ligam bem como 
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aqueles desconectados, permitiu construir um panorama da arquitetura e da construção civil 

na América do Sul, com foco nos dois países mais desenvolvidos economicamente. Também 

possibilitou demonstrar, a partir do entendimento da atuação das grandes construtoras 

de origem alemã e da dinamarquesa Christiani & Nielsen, como o campo profissional da 

construção, aparentemente composto pelo engenheiro e o arquiteto, ganhou outra abordagem 

ao ser lido por meio de um terceiro personagem - as construtoras especializadas no concreto 

armado. Também foi necessário destacar nesse quadro, a existência de casos como o do 

Jóquei Clube do Rio de Janeiro, em que o diálogo entre os arquitetos, os engenheiros e os 

construtores foi desconexo, gerando, por fim, um impasse entre as três classes profissionais 

e uma obra emblemática. Essas ambivalências dentro do universo estudado comprovam a 

complexidade do objeto, que não pode ser analisado a partir de categorias estanques.

Concluiu-se que, certamente, a atuação em conjunto com as grandes empresas 

construtoras especializadas no sistema construtivo do concreto armado, e a nova cultura 

técnica instituída, trouxe para os arquitetos a possibilidade de responder às questões tão 

paradigmáticas à profissão, que, como afirmou Giedion na epígrafe desta conclusão, deve 

pensar além das questões técnicas construtivas e pragmáticas. 

Ao analisar as grandes construtoras junto à constituição e à consolidação da 

cultura técnica do concreto armado, relacionando-a aos processos de modernização do Brasil 

e da Argentina, desde a passagem do século 19 para o 20, objetivou-se qualificar essa nova 

arquitetura pelas conexões traçadas entre as construtoras, os engenheiros e os arquitetos. 

Essa arquitetura passa assim a ser lida pelo paradigma da cultura técnica do concreto armado, 

que traz à tona a modernidade, cuja premissa é a racionalidade construtiva, norteada pelos 

princípios da economia, rapidez e eficiência na construção. A premissa da cultura técnica 

permite entender a modernização da cidade, superando a dualidade entre a arquitetura 

moderna e a eclética, bem como a ideia de estilo. 
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