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Capítulo 3: Miranda Netto e a “Arte de Construir”

Dois anos após o surgimento da coluna de Monteiro Neto no Diário de Notícias, o Correio

do Povo, seu maior concorrente, também inauguraria uma seção dedicada à discussão sobre a

arquitetura: “Arte de Construir”. Este capítulo pretende apresentar o conteúdo das crônicas de

Miranda Netto, autor que, mesmo discutindo temas semelhantes aos levantados por Monteiro

Neto, será muito mais radical na defesa do que chamava de “arquitetura funcionalista”.

Utilizando uma linguagem refinada e mostrando-se conhecedor das vanguardas arquitetônicas

européias, o cronista defendeu uma posição decidida frente às inovações no campo arquitetônico

e contra o ecletismo dominante na paisagem das cidades brasileiras das primeiras décadas do

século XX.

3.1. O engenheiro, o modernismo e a música

Bem diferente da de Monteiro Neto, a trajetória de Antonio Garcia de Miranda Netto não

era de modo algum a de um auto-didata, o que certamente repercutiu na maneira como viria a

intervir no debate arquitetônico contemporâneo. Nascido em Porto Alegre em 1903, filho de

Adalberto Garcia de Miranda e Zélia Cartier de Miranda, Miranda Netto seguiu uma formação

profissional regular. Estudou no Ginásio Anchieta e cursou os dois primeiros anos de Engenharia

Civil na Escola de Engenharia de Porto Alegre, transferindo-se para o Rio de Janeiro, onde

concluiu o curso na Escola Politécnica em 1925. Na pasta do aluno, junto ao protocolo do atual

Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, encontra-se uma certidão da

Escola de Engenharia de Porto Alegre, datada de 29 de dezembro de 1922, que declara a sua

aprovação no primeiro, segundo e parte do terceiro ano do curso de Engenharia Civil da

mesma245. Graduado como Engenheiro Geógrafo em 1922, e como Engenheiro Civil em 1925,

colou grau em 25 de abril deste ano, na escola carioca. De acordo com as informações obtidas no

Museu desta escola, naquela época, por já haver passado em disciplinas como astronomia e

topografia, o aluno receberia a graduação como Engenheiro Geógrafo.

245 Essas informações nos foram enviadas por Rosana Torres, museóloga responsável pelo Museu da Escola
Politécnica do Rio de Janeiro.
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Segundo Ari Martins, além de engenheiro, Miranda Netto também se formou Bacharel

em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 1939, destacando-se a partir de então

na carreira pública, seja como Adido Comercial do Brasil no Canadá, seja como Catedrático da

Faculdade Nacional de Ciências Econômicas no Rio de Janeiro ou como Membro do Conselho

Nacional do Trabalho. Além disso, como matemático, musicólogo e pianista (MARTINS, 1978),

tornou-se membro da Academia Brasileira de Música, onde fundou a Cadeira número 6 da

instituição. O fato é que, desde jovem, após a mudança para o Rio de Janeiro e a graduação em

Engenharia, ingressou na Faculdade de Direito e ao mesmo tempo iniciou seus estudos de piano

com o pianista Henrique Oswald. No desenvolvimento desta outra vocação, estudou composição

com Francisco Braga e, no Canadá, se aperfeiçoou com Gladys Barnes. A seriedade com que se

empenhava na música o levou inclusive a integrar a Comissão Artística e Cultural do Teatro

Municipal do Rio de Janeiro e a colaborar na Revista Brasileira de Música, realizando conferências e

cursos sobre o assunto em várias cidades brasileiras e no exterior. Como compositor, escreveu as

canções “Chinoca”, com letra de Vargas Neto, e “Gaita”, com letra de Augusto Meyer246, ambos

ativos representantes da vanguarda regional-modernista em Porto Alegre. Vocação e formação

musical que chegaria inclusive a permear os termos de análise e comparação utilizados em suas

crônicas de arquitetura.

 São, no entanto, poucas e freqüentemente imprecisas as informações sobre a vida de

Miranda Netto. Sabe-se que morou durante algum tempo em Porto Alegre depois de graduado

como engenheiro e que retornou ao Rio de Janeiro na década de 1930, onde permaneceu até sua

morte, em 1988. Num artigo de sua autoria publicado no Correio do Povo em dezembro de 1976,

ele conta que freqüentava as rodas de alemães e teuto-brasileiros na Sociedade Germânia em

Porto Alegre e que conhecia pessoalmente o arquiteto alemão Théo Wiedersphan247. Subentende-

se, através do mesmo artigo, que era amigo pessoal do arquiteto Fernando Corona248 e de figuras

importantes no meio literário gaúcho como o poeta Mário Quintana e o jornalista Paulo Gastal249.

246 Estas informações nos foram enviadas pela Academia Brasileira de Música.
247 Théo Wiederspahn (1878-1952) formou-se na Alemanha e veio para o Rio Grande do Sul em 1908,
empregando-se no departamento de projetos do escritório de Rudolf Ahrons. Foi muito atuante nas primeiras
décadas do século XX em Porto Alegre, realizando projetos significativos como o prédio dos Correios e
Telégrafos, a Delegacia Fiscal, a Faculdade de Medicina e o Hotel Majestic, hoje Casa de Cultura Mário
Quintana. Além da capital, foi responsável por inúmeros projetos no interior do estado. (WEIMER, 2004,
pp.190-2).
248 O espanhol Fernando Corona (1895-1979) iniciou sua carreira como escultor e em 1926 ingressou como
projetista na firma Azevedo Moura e Gertum. Entre as suas obras mais importantes em Porto Alegre estão os
edifícios Guaspari, Santa Rosa, Santa Helena, Sloper e o Instituto de Educação Flores da Cunha, além de várias
residências. Foi professor do Instituto de Belas Artes. Era pai dos arquitetos Luis Fernando e Eduardo Corona
(WEIMER 2004, pp.45-7).
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 Além do Correio do Povo, foi crítico musical e literário da Revista do Globo, órgão de

congregação de modernistas em Porto Alegre, cujo secretário era Augusto Meyer, e na qual

colaboraram nomes locais da renovação crítica e literária como Érico Veríssimo, Luís e Pedro

Vergara, Mário Quintana, Paulo Arinos, Rui Cirne Lima, Vargas Netto, Ângelo Guido, além de

figuras de projeção nacional como Alcântara Machado, Álvaro Moreyra, Assis Chateaubriand,

Jorge de Lima, Graça Aranha, Ronald de Carvalho, Oswaldo Aranha etc., e do jornal A Noite no

Rio de Janeiro, além de ter tomado parte, como fundador, do corpo diretor da revista Madrugada,

ao lado de J. M. de Azevedo Cavalcanti, Theodomiro Tostes, Augusto Meyer e João Santana250. A

revista foi criada pelos escritores modernistas do Rio Grande do Sul em 1926 mas durou apenas

até o quinto número251 (LEITE 1972, p. 211). Através da tese de Nara Machado, sabe-se ainda

que foi professor de História da Arte na Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, na década

de 1970 (MACHADO 1998, p. 209).

Segundo Lígia Leite, o modernismo no Rio Grande do Sul se caracterizou pela presença

marcante do regionalismo na maioria das obras. Os escritores tinham um “compromisso” com as

elites locais, detectável na semelhança de linguagem e de interesses (não só a maior parte dos

escritores eram filhos de fazendeiros, como mantinham uma convivência estreita com os novos

políticos, entre os quais Oswaldo Aranha e Getúlio Vargas). A autora observou ainda em suas

pesquisas um código narrativo comum e uma mensagem-padrão a ele vinculada – a do gaúcho-

herói; as obras tinham a intenção de propagandear os valores gaúchos, como auxiliar na luta pela

projeção política e econômica do estado junto ao poder central (LEITE 1978, p.21).

A partir de 1925, os modernistas gaúchos formaram um grupo, Grupo da Globo (como

ficaram conhecidos pela sua relação com a Editora da Livraria do Globo), para discutir as

vanguardas e publicar obras dos escritores locais. Conforme Bosi, sua melhor produção resultaria

em uma síntese de inovações modernas e do respeito à cultura gaúcha, o que poderia ser

verificado na leitura de Augusto Meyer a partir de Giraluz (Poemas, 1928) e de típicos

regionalistas como Pedro Vergara, Vargas Neto e Manuelito Ornelas. (BOSI 1982, p.390). O

grupo ainda fundou em 1929 a Revista do Globo e  a Página Literária no Diário de Notícias, espaços

onde divulgavam seus contos, crônicas e poemas e também onde eram publicadas as obras de

outros modernistas do país.

A respeito da obra de Fernando Corona ver: CANEZ, A.P. Fernando Corona e os caminhos da arquitetura
moderna em Porto Alegre. Porto Alegre: UE/Porto Alegre/Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis,
1998.
249 MIRANDA NETTO. Um artigo que mudou de rumo. Correio do Povo, Porto Alegre, p.4, 10.12.1976.
250 Madrugada, Porto Alegre, Ano 1, n.1, set 1926, p.9.
251 Não foi encontrado nenhum artigo de Miranda Netto na revista.
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Para Martins, no Rio Grande do Sul configurou-se uma das formas mais vigorosas do

regionalismo, que, por um lado, não haveria sofrido nenhuma interrupção de monta (o

“modernismo” de 1925/26 sendo, no fundo, uma continuação do que Simões Lopes havia feito)

e, por outro, teria recebido pouca ou nenhuma influência profunda de parte dos modernistas de

São Paulo (MARTINS 1967, p. 143-5).

3.2. O cronista e a cultura arquitetônica

Cidades, edifícios públicos, igrejas, colégios,
interiores, jardins; da grande realização de urbanismo
ao pequeno detalhe do vaso Gallet ou do cristal de
Lalique realçando a harmonia de um móvel, tudo
será tratado nesta seção, com o fim de informar,
aconselhar e mesmo prevenir os inúmeros leitores
do Correio do Povo, dentro da mentalidade artística
moderna252.

Foi nestes termos que Miranda Netto iniciou em 25 de agosto de 1932 a sua coluna

semanal, a “Arte de Construir”, no Correio do Povo. Publicada todas as quintas-feiras com o

252 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.

Figura 43: Miranda Netto (o terceiro, em pé, da esquerda para a direita), na
reunião de fundação da Revista do Globo.
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subtítulo “Arquitetura, decoração, urbanismo e higiene”, a publicação foi encerrada menos de um

ano depois, em 9 de março de 1933. Durante este período, sofreu uma interrupção de dois meses

(novembro e dezembro de 1932), segundo ele, por compromissos profissionais, voltando a

circular em janeiro de 1933. Ainda foram encontrados alguns artigos dispersos do autor no

mesmo jornal, nos anos de 1934 e 1935 e também na década de 1970253.

Em sua primeira crônica, Miranda Netto apresentou e explicou as razões e singularidade

de sua coluna. Nela seriam “[...] tratados problemas de técnica e estética referentes à arquitetura

no sentido mais amplo da palavra”, pois “a perfeição dos processos modernos, o senso de

conforto cada vez mais desenvolvido em nossos dias exig[ia]m uma colaboração perfeita entre o

engenheiro, o arquiteto, o higienista, o decorador”254.

Tratava-se de abrir um espaço especializado na grande imprensa, também no sentido de

oferecer ao público uma alternativa à banalidade das seções congêneres na cidade255:

[...] sem manter uma seção de consultas banal e sem projeção estética, responderá o
Correio do Povo entretanto a qualquer pedido de sugestões que lhe for encaminhado
referente à construção civil, higiene de prédios, arquitetura e decoração”256.

É provável que com a expressão “seção de consultas banal e sem projeção estética”, o

cronista pretendesse contrastar a sua iniciativa com a coluna, apesar de tudo bem sucedida,

publicada por Monteiro Neto no jornal concorrente desde o início de 1930. Pois de fato, uma das

características de sua coluna era a preocupação, isenta de compromissos imediatos, em esclarecer

os leitores gaúchos acerca do que chamava de “moderna arte de construir” e suas principais

inovações no plano internacional e nacional. Desde o início, Miranda Netto deixou claro que

assumiria uma posição de defesa da arquitetura funcional em detrimento das recorrentes

“falsificações de uma estética racionalista”, ora submetidas aos padrões ecléticos predominantes,

ora desvirtuadas e empobrecidas em nome de uma pretensa adaptação dos princípios originais do

funcionalismo às velhas tradições coloniais. Considerava inconcebível que “em pleno século

vinte, no século da perfeição técnica e da higiene dominadora” ainda fossem projetados “casas,

253 Nem todos os artigos tratavam de arquitetura e urbanismo. Na década de 1970, por exemplo, Miranda Netto
escreveu artigos sobre assuntos atuais, como “Minissaias e Maxicalças” e “O problema do sudeste asiático”.
254 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.
255 É possível entrever aí uma crítica à coluna de Monteiro Neto no Diário de Notícias que havia iniciado em
agosto de 1930, a única semelhante encontrada nas pesquisas.
256 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.
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móveis e jardins com alma de museu, ideados e construídos sob o signo trágico de um Luis

qualquer”257.

Talvez um dos momentos em que a coluna claramente se encaminhou ao enfrentamento

de um problema objetivo foi quando focalizou a questão da habitação social, sugerindo modelos

europeus que poderiam ser adaptados à realidade brasileira. Em todo caso, o esclarecimento do

público passava também pelo debate em torno das competências do arquiteto, de seus

conhecimentos especializados e de seu papel histórico na idealização de uma nova construção.

 O fato é que as idéias defendidas por Miranda Netto em “A arte de construir” estavam

nitidamente impregnadas dos ideários arquitetônicos da vanguarda européia, assim como

embebidas da campanha de ressonância nacional empreendida pelo arquiteto ucraniano Gregori

Warchavchik. Com efeito, em várias ocasiões, as suas crônicas revelavam a forte ressonância em

Porto Alegre das idéias divulgadas por Warchavchik em seus artigos desde o “Acerca da

arquitetura moderna”, publicado em 1925 em italiano no jornal Il Picollo, de São Paulo, e no

Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, justamente nos anos em que o cronista gaúcho, cedo

envolvido nos círculos modernistas de Porto Alegre, formava-se engenheiro na capital federal.

Naquele artigo, Warchavchik defenderia precisamente uma arquitetura integrada com o mundo

contemporâneo, que utilizasse as técnicas e materiais modernos dentro dos princípios de

economia e comodidade, e definitivamente rompesse com os estilos do passado. Como será visto

a seguir, Miranda Netto mostrava-se em clara sintonia com a discussão nacional e internacional

sobre os novos rumos que a arquitetura deveria seguir.

3.3. Fins clássicos da arquitetura funcional

Já em sua primeira crônica, Miranda Netto introduziria os leitores à “moderna arte de

construir”, termo que usaria freqüentemente para referir-se à arquitetura moderna, dizendo que

ela assumia, nos dias atuais, uma feição bastante complexa. Para ele, a “Escola Funcionalista” já

estava dominando por completo a maioria dos países civilizados, podendo-se prever que em

pouco tempo, ela fatalmente sufocaria “[...] o romantismo conservador que ainda floresc[ia] em

gárgulas e cariátides, numa lamentável confusão de estilos, destruindo a coisa mais bela que

257 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.
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exist[ia] em toda a concepção arquitetônica: o equilíbrio de volumes e o jogo livre da luz em

superfícies amplas”258.

 Como se vê, o engenheiro contrapunha-se ao ecletismo ainda muito em voga em Porto

Alegre nas primeiras décadas do século XX, mostrando-se afinado com a discussão em relação

aos rumos que a arquitetura brasileira deveria seguir. Com efeito, a partir da década de 1920, a

arquitetura eclética que vinha dominando o perfil das cidades brasileiras, passou a sofrer várias

críticas por parte de intelectuais e artistas nos quatro cantos do país. São Paulo, por exemplo,

parecia uma “cidade bolo de noiva” aos olhos de Mario de Andrade, que percebia na capital

paulista “um aspecto de exposição internacional”. Para referir-se ao ecletismo, o escritor ainda

usaria termos como “arquitetura enciclopédica” e “resumo de todos os estilos” (ANDRADE

apud FABRIS 1987, p.281). Em 1926, Alcântara Machado observava a falta de uma fisionomia

própria em São Paulo e atribuía este fator à “obsessão racial do que [era] estrangeiro”

(MACHADO apud FABRIS 1987, p.281). Já o escritor Monteiro Lobato alertava para a falta de

originalidade da arquitetura brasileira, cujas fachadas recebiam “inúmeros disfarces”, criando

aquele “carnaval” que, para o escritor, constituía o traço distintivo de São Paulo (LOBATO apud

FABRIS 1987, p.284). Também o Rio de Janeiro podia ser apanhado por Gilberto Freyre na “na

invasão triunfante de mau gosto”, no “bric-à-brac” e “horror de novos e incaracterísticos

arquitetônicos”, da mesma forma que o Recife, “uma cidade que parec[ia] estrangeira”, tal o peso

das transformações observadas durante os anos de exílio do jovem sociólogo pernambucano

entre o final da década de 1910 e o início da de 20. (FREYRE apud LIRA 2005, p.160-3). Apesar

de ser um defensor da arquitetura moderna, Miranda Netto alertava, entretanto, que não

deveríamos cair no radicalismo exagerado de um Adolf Loos, que em “Arquitetura e Estilo”

[SIC] chegaria até mesmo a destituir a obra de Brunelleschi do estatuto das belas artes,

reduzindo-a a um quase artesanato. Durante o período em que escreveu suas crônicas no Correio

do Povo, seu maior esforço seria direcionado a educar a população sobre o verdadeiro papel da

arquitetura, já que a essência dessa arte era, em geral, desconhecida:

Arquitetura para quase todos não é mais que escultura de fachadas. O fundo orgânico da
grande arte que, antes de mais nada, é arte de ordem, dispondo grandes planos no espaço,
é desconhecido de quase todos. Quanta “beleza” não anda por aí rotulada de
arquitetura?259

258 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.
259 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 01/09/1932.
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 Para explicar o sentido real da arquitetura moderna, o cronista a comparava com o que

chamava de “grandes épocas clássicas”, ou seja, a arquitetura grega, romana e gótica, afirmando

que todas elas teriam sido marcadas por uma tendência funcionalista. Assim,

[...] toda essa maravilhosa criação dos gregos, toda essa força serena e olímpica que se
desenha no dórico e no jônico em traços largos e majestosos é obra da razão animada
pela centelha da arte. E quando os homens deram livre curso à fantasia desbragada em
épocas decadentes, o que dela nasceu foram os terríveis estilos híbridos, desfiguradores
da pureza das linhas260.

Segundo ele, a arquitetura do século vinte estava sendo guiada por estas mesmas

tendências racionalistas que produziram as grandes épocas clássicas, “as escolas verdadeiramente

independentes”, e que isto já poderia ser verificado nas modernas criações dos alemães e dos

holandeses261. A característica maior da arte em todos os séculos teria sido, precisamente, a sua

“independência”. “E nós com um arsenal imenso de recursos técnicos muito mais precioso que o

de nossos antepassados, teim[áva]mos em não criar uma arte ‘nossa’, capaz de mostrar às

gerações futuras o espírito do século XX e ensinar aos que vierem depois de nós o caminho da

evolução”262. Daí porque a arquitetura eclética era considerada por ele como um “falseamento do

senso comum”, por sua lógica inadequação ao momento histórico e excessos ornamentais, e era

exatamente contra este fator que as modernas escolas arquitetônicas reagiam:

O valor das intenções e das linhas nas realizações modernas aproxima-se imensamente da
pureza clássica da Grécia ou da sinceridade da expressão mística das catedrais góticas.
Cada vez mais se afastam os criadores da beleza dos devaneios renascentistas que
ressuscitam formas puras afogando-as numa volúpia de detalhes inúteis. Estamos de
novo em uma arquitetura humana e digna263.

Curioso perceber que esta arquitetura funcional pura e autônoma não poderia ser

identificada ao redespertar do utilitarismo no século XX. Para Miranda Netto, uma das

características da arte pura era exatamente a negação do predomínio do senso utilitário sobre o

puro sentimento de beleza. Já nas realizações utilitárias, como as arquitetônicas, prediais e

urbanas, não se poderia dar à fantasia ou ao “senso estético adulterado” um predomínio que seria

fatalmente nocivo. Para ele, este “senso estético adulterado” constituía justamente a deturpação

do sentido lógico da beleza “[...] tão acentuada em certas criações do romantismo literário e

musical e que continua[va] a revelar-se em toda a plenitude nas criações construtivas do

260 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.
261 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7,29/09/1932.
262 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5,13/10/1932.
263 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7,29/09/1932.
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presente”. Neste sentido, Porto Alegre era uma mostra extraordinária de desvio do senso normal

em arquitetura, pois “[...] um simples passeio na Rua dos Andradas oferec[ia], ao que quise[sse]

olhar com um pouco de atenção as fachadas dos prédios ali construídos, panoramas deliciosos de

mau gosto”264.

Miranda Netto definia a “moderna arte de construir” como uma relação entre a arte e a

técnica em função do “serviço”, ou seja, a finalidade da construção e afirmava que uma de suas

grandes vantagens estaria relacionada à economia, resultante da ausência de ornamentação e do

uso da tecnologia moderna. Referindo-se à frase célebre de Le Corbusier, que em seu livro Por

uma arquitetura (1923), definiu a arquitetura moderna como “o jogo sábio, correto e magnífico dos

volumes reunidos sob a luz”, a nova arquitetura teria

[...] transferido para as grandes superfícies e para os jogos de luz nos volumes, a
prioridade que se acentuara nestes últimos dez anos para os detalhes ornamentais. A
arquitetura deixou de ser uma escultura de fachadas para transformar-se em harmonia de
superfícies e volumes, sob o jogo livre da luz. Dentro dessa noção mais ampla e mais
humana é possível organizar obras verdadeiramente artísticas sem a despesa formidável
que representa a parte da escultura e ornamentação pura, dispensáveis hoje perfeitamente,
e podemos dizer até impossíveis nos exageros passados em uma construção moderna de
arte. [...] Usando materiais econômicos e uma grande sobriedade de ornamentação pode-
se chegar a resultados extraordinariamente artísticos. Ao passo que com o maior luxo e
prodígios de ornamento, a conseqüência pode ser uma incrível confusão de idéias,
amontoado para museus e não expressão sincera e límpida de arte265.

 O desenvolvimento da arquitetura moderna, entretanto, teria despertado a reação dos

profissionais conservadores que a identificavam como “arquitetura de engenheiros” ou

“iconoclasta”. Mas o cronista afirmava que a arquitetura funcional estava sendo produzida

essencialmente por arquitetos, citando como exemplo os nomes de Walter Gropius, Erich

Mendelsohn, Mies van der Rohe e Le Corbusier, entre outros.  E explicava que sua característica

essencial era “[...] a expressão sincera do fim colimado dentro das máximas capacidades do

material a empregar”266.

264 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.9, 20/10/1932.
265 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.9, 12/10/1932.
266 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.
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3.4. Meios técnicos e legalidade estética

A relação entre a arquitetura moderna e o desenvolvimento das técnicas construtivas foi

um dos pontos mais observados por Miranda Netto em suas crônicas. Para ele, a evolução dos

processos construtivos, da técnica e dos materiais teriam influenciado muito nas novas

concepções estéticas:

A técnica evoluiu vertiginosamente. A hiperestática permite hoje ousadias incomparáveis
com o aço e o concreto. Fundam-se em todo o mundo instituições como essa do
“Bureau of Standards” ou a “American Society for testing materials” que se dedicam a
estudar com minúcias as possibilidades de cada material. Os processos construtivos
evoluem em cada minuto que passa267.

 Após esta primeira apresentação, o cronista passou a discutir alguns dos principais

fundamentos da arquitetura funcionalista. Na segunda crônica, que tinha um subtítulo afirmativo,

“A verdadeira noção de arquitetura”, o autor discutiu precisamente sobre a função, o fim de um

projeto, saudando a “frase feliz” de Le Corbusier, que definia a casa como “máquina de morar”.

Para Miranda Netto, Le Corbusier era “um demolidor de tendências ancestrais e um verdadeiro

mestre para todos os que fala[va]m e escrev[ia]m em nome das novas tendências da arquitetura”,

e considerava a frase deste arquiteto inegável em um sentido: “uma casa representa[va] um abrigo

e um centro social”268.

 Para Miranda Netto a construção deveria ser encarada nos termos da produção industrial

e a casa como um produto industrial. Toda a obra utilitária deveria prestar um serviço e, ao lado

do prazer estético, deveria estar o fim prático da obra a realizar. Apenas os arquitetos

“reacionários, compartimentos estanques à onda envolvente do progresso” não eram capazes de

reconhecê-lo, não percebiam que a casa era uma máquina, porque divorciavam “a idéia da beleza

do lado prático de uma construção”. Casa-máquina não queria dizer para ele “frieza, superfície

nua, desequilíbrio estético, monotonia”269.

[...] apenas um pedante do saudosismo ou um desequilibrado do senso estético poderiam
negar a beleza de um carro Packard ou de um avião de bombardeio em que as linhas
dominadoras dão imediatamente a sensação vitoriosa da velocidade e da força. A forma
resultante nos dois casos – o carro de luxo e o avião de guerra – que deleitam o senso
estético na harmonia das linhas são o resultado da potência criadora do arquiteto cingida
a um fim, colimado estreitamente numa dependência que esquecida se iria traduzir em

267 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.
268 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 01/09/1932.
269 Ibidem.
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imperfeição mecânica. A observação de uma lei funcional criou dois grandes tipos de
beleza, característicos do século vinte270.

Considerava ainda que o apelido irônico dado às criações da arquitetura moderna,

“máquinas de morar”, seria talvez seu maior padrão de glória:

Por que, finalmente, deu-se à residência um fim e considerou-se a casa como um “meio”
para obter esse fim. [...] Não é preciso nada mais que lembrar a campanha tenaz de
Walter Gropius na Alemanha e a realização prática que representam os novos bairros em
Berlim. Quando chegará entre nós esta mentalidade nova? [...] Daqui a cem anos talvez
essa gente saiba alguma coisa além dos preços das construções e dos arrebiques das
fachadas de mau gosto271.

Assim, para o cronista, o próprio conceito de “morar” deveria ser revisto, citando como

exemplo o anglo-saxão, que tinha do lar um conceito que evocava uma palavra de ordem:

conforto, que significava justamente a “negação das complicações inúteis”. Neste sentido, um

[...] plano construtivo, mais do que a apresentação de fachadas bonitas, onde se faça
“arquitetura”, deve prever as necessidades do futuro habitante, oferecendo-lhe uma
ordenação fácil dos serviços domésticos, fazendo com que a vida do corpo e a vida do
espírito se desenvolvam harmoniosamente em uma atmosfera luminosa, sadia, criada por
um acordo da estética com a técnica, sem que a primeira venha a prejudicar a segunda
nos seus mais elementares fundamentos272.

Desse modo, à semelhança de Monteiro Neto, era necessário desfazer-se da idéia de

arquitetura como uma “escultura de fachadas”, era preciso ensinar o povo que, de tão viciado

ante “[...] um projeto inatacável do ponto de vista técnico e estético”, era capaz de emitir o

“veredicto do juiz improvisado: ‘Ora, não tem arquitetura...’”273. Assim como do cronista, era

missão “admirável” do arquiteto, levar a todos a compreensão desta arte, principalmente aos “[...]

menos favorecidos da fortuna que, por falta de intercâmbio com os países mais adiantados, não

conhec[ia]m os progressos da arte de construir”. Pois, nas classes mais abastadas, apesar

predomínio do gosto pelo suntuoso, já existia uma noção de conforto, residindo mais no aspecto

funcional do objeto do que no material que ele é feito:

270 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 01/09/1932.
271 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 27/10/1932.
272 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 01/09/1932.
273 Ibidem.
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[...] ao lado dos interiores de museu dos novos ricos que apresentam amálgamas curiosos
da arte de todos os tempos, em construções de gosto inconcebível, ostentação idiota de
riqueza, já vemos sensibilidade estética, sinal da verdadeira aristocracia de espírito, que
detesta manifestações berrantes274.

 Segundo Miranda Netto, as civilizações mais adiantadas já andavam à procura de soluções

para seus problemas. O Brasil, entretanto, não podia copiar as características de obras projetadas

para climas diferentes e costumes diversos dos nacionais: “[...] a obrigação dos que preza[va]m

verdadeiramente o nome da técnica brasileira [era] procurar a solução ‘nacional’ dos nossos

problemas, aproveitando o lado científico da obra dos arquitetos estrangeiros e americanos,

dentro da nossa sensibilidade”275. Para ele, aliás, o insucesso de boa parte das realizações em arte

moderna, no sentido construtivo, devia-se à péssima adaptação de alguns “discípulos” que faziam

um trabalho grosseiro a partir da experiência dos “mestres”. Para além da mera cópia, a

arquitetura funcional pressupunha um amplo conhecimento da técnica construtiva, do cálculo

estático, das condições de higiene das habitações, do significado social da arquitetura, e neste

sentido era preciso recorrer também aos conhecimentos especializados em iluminação,

aquecimento (assinalava que esse item era fundamental para o clima do Rio Grande do Sul), das

instalações sanitárias, ajardinamento, etc. Só assim seria possível ao mesmo tempo escapar às

frivolidades decorativas e às falsificações da estética racionalista:

[...] julgam os nossos “modernistas” que é suficiente apenas projetar um edifício “vieux-
stile” e depois pacientemente raspar-lhe todos os ornatos até atingir uma nudez
paradisíaca. Dois ou três vãos munidos de esquadrias de ferro, uma lajesinha de cimento
armado em balanço oferecendo ao basbaque uma sensação hiperestática, alguns ferros
redondos formando uma balaustrada a “Le Corbusier”... E pronto... Está realizada uma
obra visceralmente funcionalista. Entretanto as proporções da obra não são as de sua
utilização prática, as escadas estão mal projetadas e fora do lugar, aos vãos mais abertos
não corresponde um máximo de insolação... Chegam até alguns, inconscientes, a revestir
de estuque o cimento armado...276.

 E citava o exemplo de um projeto construído recentemente por um colega seu em Porto

Alegre “com ótima disposição interna e linhas arrojadas”. Terminado o desenho, “os restos de

um preconceito romântico incompreensível” teriam despertado no profissional, que acrescentou

“ornatos incríveis” por toda a parte, “desde as chaminés que encheu de mascarões até as

aberturas primitivamente belas e amplas que se transformaram em jardins de ramagens e

274 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 01/09/1932.
275 Ibidem.
276 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.
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florações fantásticas [...]. Estava satisfeita a “arquitetura”. Havia na casa algo de “artístico”. Este

[era] um fato de todos os dias”277.

 Já em 1925, Warchavchik havia atentado para este fato, alegando que os edifícios

modernos, “seriam realmente monumentos de arte da nossa época, se o trabalho do engenheiro

construtor não se substituísse em seguida pelo arquiteto decorador. [Era] aí que, em nome da

Arte, começa[va] a ser sacrificada a ‘arte’”. Para ele, os arquitetos, educados no espírito das

tradições clássicas, ainda não haviam compreendido que o edifício era “um organismo

construtivo cuja fachada [era] sua cara”, e impunham fachadas postiças às construções, imitações

de velhos estilos do passado, chegando muitas vezes “a sacrificar nossas comodidades por uma

beleza ilusória” 278.

Uma bela concepção do engenheiro, uma arrojada sacada de cimento armado sem
colunas ou consolas que a suportem, logo é disfarçada por meio de frágeis consolas
postiças, asseguradas com fios de arame, as quais aumentam inútil e estupidamente tanto
o peso como o custo da construção279.

 Na crônica de 19 de janeiro de 1933, a primeira após a interrupção, Miranda Netto

recapitulou os seus propósitos iniciais. Até então havia tratado de defender as novas tendências

da arquitetura e da arte de construir no que elas tinham de melhor e mais puro. Era preciso então

penetrar na sua lógica projetual:

[...] o utilitarismo dos funcionalistas, o seu rigor lógico, a correspondência que eles
procuram sempre entre forma e fim, objeto e função, esse utilitarismo é, por assim dizer,
um sistema de coordenadas que limita e determina o lugar das equações estéticas, é como
que uma “constante” ligando de certo modo a infinita correlação dos elementos
puramente artísticos280.

 Se sempre seria inevitável a resistência de “elementos nitidamente conservadores ou

rotineiros, apegados à fórmulas ou tradições”, resistência quase sempre passiva, mas que assumia

às vezes “uma fúria iconoclasta, procurando destruir tudo o que sur[gia] no campo da técnica

aplicada”281, já era possível também observar a formação e o triunfo de uma arquitetura brasileira:

“[...] à custa dos esforços dos sinceros e dos competentes e da boa vontade dos que est[avam] em

condições de construir alguma coisa mais que o lucro imediato ou a concepção estética arrancada

de algum Almanaque Hachette de 1913”. No seu entender, já havia arquitetos brasileiros capazes

277 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 13/10/1932.
278 WARCHAVCHIK, G. Acerca da arquitetura moderna. Rio de Janeiro, Correio da Manhã, 01/11/1925.
279 Ibidem.
280 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 19/01/1933.
281 Ibidem.
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de compreender o verdadeiro espírito do modernismo ou, segundo ele, o “espírito da época”. E

dizia que chamava de “moderno” o arquiteto que “com o espírito artístico e a intuição estética

[tinha] também a preparação técnica indispensável”282. Afinal, ao artista verdadeiro era

indispensável o conhecimento amplo dos materiais, a noção da técnica funcional, da “máquina”

que representava o edifício, “seja ele qual for, até o mero monumento decorativo que tem como

‘função’ despertar a estesia sob a forma de entusiasmo, de dor, de saudade...” como no

monumento aos mortos da guerra em Munique, para ele um dos mais impressionantes que

conhecia283.

 As duas últimas crônicas de Miranda Netto receberiam o subtítulo de “Uma explicação” e

seriam marcadas pelo esforço de precisar os termos de sua leitura do movimento internacional

em arquitetura. A ocasião havia sido motivada pelo diálogo com um “velho amigo, técnico dos

mais competentes e finíssimo esteta”, que em visita ao autor das crônicas do Correio do Povo

manifestara o seu estranhamento ante a defesa feita por ele da “casa-máquina”, chamando-o de

“anti-artista e utilitarista”. Dizia Miranda que tentara lhe provar que tinha levado longe as

conclusões da leitura, exagerando suas afirmativas; que nunca defendera a “casa-máquina no

sentido que lhe [davam] certos utilitaristas ‘outrés’, entre os quais poderia incluir Le Corbusier”,

(por quem, segundo ele, não morria de amores) e o alemão Mies van der Rohe. Mas nada disto o

havia convencido pois, para o colega, os seus artigos tinham sido a “defesa da ‘maquinalização da

arte’, do utilitarismo integral, a propaganda da função contra a expressão”284. Segundo ele, a

conversa tinha lhe mostrado o perigo das defesas apaixonadas. Perguntava “[...] sabe Deus quanta

gente por aí não me julga um discípulo entusiasmado de Le Corbusier (imaginem!) e quem sabe

até dos incríveis arquitetos soviéticos, adepto integral da casa máquina sem a mínima concessão

(digamos assim) ao gosto pessoal, fixada nas linhas implacáveis do destino e do serviço”285.

Afirmava que a confusão do amigo obrigava-o a repetir de modo mais longo o que vinha dizendo

“em retalhos” nos vários artigos que tinha escrito para a seção e, com isso, esclareceria os que

interpretavam mal as suas colocações:

[...] a quem não souber ler entre as linhas ou mesmo sobre as linhas, poderá a minha
teoria estética parecer pouco artística, ou até anti-artística se, como arte entendem esses
deliciosos bolos de noiva que andam por aí pela cidade com rótulo de casas, bancos,
cinemas, sei eu lá... Mas não têm razão 286.

282 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 19/01/1933.
283 Ibidem.
284 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 02/03/1933.
285 Ibidem.
286 Ibidem.
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 Explicava que defendia a posição dos funcionalistas “moderados”, a quem passaria a

chamar de “clássicos” para evitar más interpretações, definindo como “clássico” o artista que se

sujeitava a uma lei ou de cuja obra derivava uma lei e “para o conceito de lei não encontraria

melhor definição do que aquela de Montesquieu: “rapports necessaires...de la nature dês choses”.

Assim considero a arquitetura grega – “clássica” – por que da natureza das coisas (matéria
e expressão) surgiram as relações que fizeram a grandeza de um Partenon, a floração
estupenda dos estilos dórico e jônico. (Deixo propositadamente o coríntio que
representa, para mim, a primeira aberração do senso arquitetônico dos gregos. A linha
arquitetônica veio sobrepor-se, “desfigurando-a” a escultórica). É nesse sentido que
chamo clássica a poesia de Homero, a música de João Sebastião Bach, a escultura de
Miguel Ângelo. A “deformação” romântica exagera sempre um lado ou uma tendência,
fugindo do senso integralista. Mesmo entre os grandes, os maiores, se pode apontar essa
deformação (Rembrandt, Wagner, Victor Hugo, Rodin). E se quisesse dar uma definição
do meu conceito estético em arquitetura, através da palavra de um artista, repetiria o final
do soneto de Goethe:

“Na limitação é que o mestre se revela

E só a lei nos pode dar a liberdade...”287

 Ao definir, pois, o termo “funcionalista” como subordinado a uma legalidade estética

(arquitetura pura) de matriz classicista, e aos novos meios técnicos (de aplicação), Miranda Netto

esclareceria assim o sentido de sua intervenção na imprensa:

Ataquei, ataco e atacarei esta deformação do senso arquitetônico que anda por aí
enchendo a cidade de aleijões e transformando uma arte das mais admiráveis (uma
transposição da música por assim dizer, pois cria ritmos no espaço) transformando-a em
exposição banal de esculturas, feitas em planos mal compostos, sem um efeito largo de
luz, sem um jogo elástico de massas característicos da verdadeira arquitetura288.

 Ou seja, contra o primado da arquitetura eclética não recusaria a pecha de crítico radical:

[...] não é preciso ser crítico de arte nem possuidor de uma notável matéria cinzenta para
verificá-lo. Basta ter olhos, pernas e vontade de ver. Há edifícios tão maravilhosamente
cretinos que mereciam figurar em exposições internacionais. E são louvados, são
apontados: “obras de arte”. O crítico improvisado amortece o olhar, suspira de puro
gozo estético e murmura para o leigo boquiaberto... “olha a riqueza da decoração, a
variedade, a escultura que bonita...” E isto diante de uma exposição de amas de leite ou
um mostruário botânico-zoológico, nos quais a pobre arquitetura passou com a virtude
por Aspásia...289.

287 MIRANDA NETTO.  A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 02/03/1933.
288 Ibidem.
289 Ibidem.
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 Para ele, o dever do técnico era reagir “gritando, bradando, convencendo”. Talvez daí

viesse seu tom de exagero na pregação da “simplicidade funcionalista” pois acreditava ser preciso

nos acostumarmos a ver a beleza do “simples” para podermos ver a beleza do “belo”, afinal:

[...] a arte funcionalista se baseia em um espírito crítico feito de princípios integrais, muito
distantes desse impressionismo que já dominou a arte e continua, infelizmente, a dirigir
certos departamentos dela. Uma base técnica segura e um senso real, filosófico (gostaria
de dizer até metafísico, se a palavra não andasse por aí tão mal interpretada e tão
desconhecida). Há sempre um laço forte e essencial entre a arte e a vida. A arte se
manifesta sempre através do homem. No Cosmos há o modelo. No homem a
transformação, a sublimação do modelo 290.

 A obra de arte passava necessariamente pela transposição humana. O cronista citava

como exemplo o espetáculo do pôr-do-sol, cuja beleza poderia causar o maior prazer artístico,

mas só poderia ser classificado como “beleza”, não como obra de arte, por que não havia a

intervenção do homem.

Dessa transposição humana, física, resultam as múltiplas interpretações e a diversidade
das escolas em arte. A começar pelos temperamentos, há uma série de fatores
preponderantes que marcam caminhos diversos ao homem. Não iríamos ter a
ingenuidade de crer que um imaginoso ouvisse a música de Wagner do mesmo modo que
um positivo, ou que um homem de mentalidade prática olhasse o Apolo de Belvedére
com os mesmos olhos de um homem de mentalidade artística. [...] Mas há em estética (e
isso muitos esquecem) há em estética verdades fundamentais, ontológicas, metafísicas
(deixem-me empregar o termo em seu verdadeiro sentido) que se apresentam necessárias,
como os postulados à matemática ou como as leis à ciência da natureza291.

 Enfim, o conceito estético fundamental adotado por ele em arquitetura era o conceito

“clássico”, princípio de legalidade e causalidade final da arquitetura, aliás igualmente válido para

todas as outras artes.

[...] Não é por certo na deformação renascentista que irei buscar o espírito clássico.
Descartes não veio melhorar a obra de Aristóteles, símbolo máximo da filosofia grega.
Camões e Ariosto não chegaram à altura do velho rapsodo das guerras troianas ou do
cantor das aventuras de Enéas. [...] Neste caráter clássico, o dos gregos do Partenon, da
Odisséia de Ifigênia, o dos latinos de Eneida, renasce “certa” arquitetura de hoje. Não me
refiro, nem me referi, aos “mecanismos” de Le Corbusier e van der Rohe, nem aos
maquinalismos dos comunistas arquitetos. “Corbusier” – disse eu nessas mesmas colunas,
“embora ande na boca de todos os que se dizem modernistas, não é autoridade para vir à
mesa das discussões sérias”. Cansei de repetir que a noção estética se prende “de certo

290 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 02/03/1933.
291 Ibidem.
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modo” à noção funcional porque a “beleza é verdade” mas não porque a “verdade seja
sempre beleza”292.

 Para o cronista a palavra-chave para o entendimento de seu conceito de arte era

“limitação”, tão necessária na “arte como na vida para qualquer realização integral”. E era

precisamente esse conceito de submissão a uma lei que faltava na arquitetura eclética, sempre

caracterizada pelo exagero de uma tendência estética.

 Miranda Netto afirmava que a reação a essa falsa arquitetura deveria ser “crua e violenta”,

pois estávamos “preparando os caminhos para a geração de amanhã”. Também não deveríamos

ter a “ilusão de esperar um Fídias no início do movimento. Não surg[iria] um milagre a cada dia.

Est[áva]mos modelando um material quase informe, mas aparelhando os que hão de vir com

instrumental admirável e virtuosismo técnico até hoje insuspeitados”. E questionava: “porque

não tentar na arte moderna, poderosa de recursos técnicos, essa limitação que produziu um

Partenon, uma capela dos Medici? Da evolução de uma forma racional resultar[ia] certamente

arte”293.

Se observo a obra clássica em conjunto, através dos séculos, encarados os tipos mais
representativos, vou encontrar em toda ela, música ou arquitetura, poesia ou escultura,
dança ou pintura, o sentido da “limitação”, da austeridade que tantos confundem com o
extremismo utilitarista dos adeptos da pura casa-máquina. Longe de mim vazar o
classicismo arquitetônico nesses simples moldes utilitários294.

 Terminando sua “explicação” Miranda Netto afirmava não ter tido tempo nem espaço

para desenvolver uma teoria estética e documentá-la com exemplos. Mas acreditava ter mostrado

não ser “um maquinalista ‘outré’ nem um esteta do comunismo” e que nas teorias que defendia

aparecia bem o aspecto clássico do seu funcionalismo:

[...] a arquitetura funcionalista, no seu sentido mais puro, equilibra o material e o
espiritual, a exigência imediata do gozo estético superior, naquela admirável fusão que é a
base de toda a obra verdadeiramente humana. Por que nós mesmos não somos a
exacerbação de uma tendência como querem os adeptos de tanto sistema moderno,
reduzindo tudo a um “pan’ qualquer. [...] Debalde tentaríamos uma simplificação (e,
entenda-se bem, quando escrevo simplificação aponto qualquer desvio do senso integral,
composto, no sentido aristotélico. A casa-máquina é o maior delírio romântico da
arquitetura, não são senão “simplificações”, desvios da verdade total). Nós somos o
próprio desmentido dela. Porque a arte é ao mesmo tempo equilibrada e complexa como
deve ser o próprio homem295.

292 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 02/03/1933.
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 Nestes dois últimos artigos, nota-se claramente uma mudança no pensamento de Miranda

Netto, que em suas primeiras crônicas defendia enfaticamente a casa como “máquina de morar”.

Esta mudança fica mais evidente num artigo publicado em maio de 1934, intitulado “Variações

sobre arquitetura”, onde ele afirmava a existência de três arquiteturas, separando a arquitetura

“moderna” da funcionalista:

[...] a tradicional, que busca ainda reviver formas do passado, mas quase sempre
mutilando-as e tirando delas o espírito de vida que os criadores lhe imprimiram; a
“moderna”, que procura ir contra as formas tradicionais em uma procura de originalidade
que leva aos maiores disparates, como todas as artes somente “modernas” e, finalmente,
a funcional que, como na época áurea de Vitrúvio, procura no caráter eminentemente
social de “servir” as razões para sua técnica e sua estética296.

3.5. A moderna prática da arquitetura

Quem não conhece a vida cômoda, quem não tem
um grau de educação capaz de fazer-lhe sentir,
visceralmente, o conforto e a linha de conduta digna
de um homem civilizado, será também incapaz de
projetar um lar.[...] Como pode um homem que
nunca entrou em um salão, que não sabe sequer
como se recebe uma visita ou se organiza um jantar,
elaborar projetos para residências em que a vida
social vai ter papel proeminente! [...] Como pode um
indivíduo que não sabe tomar um talher e comer
discretamente, um indivíduo incapaz de distinguir
um Corot de uma oleografia, confundindo uma
porcelana de Meysen com vulgar louça de
carregação, como pode ele imprimir em um projeto
a nota de conforto indispensável à residência
moderna?297

Para Miranda Netto, o arquiteto era precisamente aquele “homem cuja cultura lhe

permit[ia] examinar com conhecimento de causa os vários problemas complexos que se

apresent[ass]em na resolução de cada caso”298. Neste sentido, considerava um crime um projeto

ser elaborado por “um desconhecedor das práticas essenciais da arquitetura” e dessa prática, tão

comum nas cidades brasileiras, resultavam os “[...] aleijões anti-estéticos que desfigur[va]am as

cidade, máscaras ridículas encobrindo os mais rudimentares defeitos de divisão e aeração e

insolação, prisões de pedra e tijolo em que cada minuto a saúde e a alegria sofr[ia]m rudes

296 MIRANDA NETTO. Variações sobre arquitetura. Correio do Povo, Porto Alegre, p.3, 12/05/1934.
297 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 26/01/1933.
298 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 01/09/1932.
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assaltos299. Por isso a importância de um investimento crítico, teórico e programático no debate

arquitetônico contemporâneo, tal a simplificação e banalização de seus problemas fundamentais.

Independentemente do destino a ser dado ao projeto, seu fim, sua função era fornecer a

idéia mestra capaz de dirigir o raciocínio e o sentimento do profissional que o estudava: “onde o

arquiteto se revela[va] artista [era] justamente nessa intuição, tão rara, que descobr[ia] a harmonia

das superfícies e dos volumes, o jogo caprichoso das luzes em função do serviço para o qual

est[ava] sendo idealizada a construção”300.

Em cada programa de construção apresentado ao arquiteto, existiam determinantes

principais que deveriam sempre ser respeitadas e que limitavam rigidamente as soluções, entre

elas, questões de ordem prática como a vontade do cliente, o orçamento e as disposições legais.

Segundo ele,

Estas coordenadas, que fixam tão bem a posição do problema e tão ao parecer restritivas
são, no entanto, uma grande fonte de inspiração no conceber e traçar os primeiros
planos. Quantas soluções interessantes, quantas descobertas úteis e práticas não vieram
da meditação dos problemas que, entregues à fantasia do arquiteto, com verbas elásticas,
teriam tido uma realização banal, dessas que ocorrem à primeira vista301.

A vontade do cliente podia ser então considerada um ponto de partida. A ciência do

arquiteto estaria justamente em achar a melhor solução projetual dentro das limitações do

orçamento e do terreno de acordo com os desejos do proprietário, e quando isso fosse

impossível, seu trabalho seria “demonstrar ao cliente a impossibilidade de tal e tal desejo, de tal e

tal disposição”302.

A rigidez das posturas municipais também deveria sempre ser respeitada. Em Porto

Alegre, o código de construções em vigor ainda era “[...] um velhíssimo regulamento corrigido

em suas partes mais espantosas por emendas, feitas em épocas diversas”. Mas, segundo o

cronista, naquele momento, uma comissão de técnicos competentes já estava estudando um novo

código “[...] mais de acordo com moderna técnica construtiva e revogando a série de disposições

obsoletas do velho código, em parte já modificadas pelo critério da Diretoria de Obras

Municipal”. E dizia que “os próprios códigos de construção mais adiantados não est[avam] livres

de falhas. Uma prova disso [era] a crítica acerba que sofreu o “Regulamento Sabóia”,

299 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.6, 08/09/1932.
300 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 01/09/1932.
301 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 06/10/1932.
302 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 06/10/1932.
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recentemente posto em vigor na cidade de São Paulo, de vários engenheiros e arquitetos de

nomeada”303.

Numa crônica publicada com o subtítulo de “Uma casa, um problema”304, Miranda Netto

abordou o assunto da residência unifamiliar, segundo ele, um claro “problema de técnica e

estética combinadas” e uma das atribuições mais comuns dos arquitetos. Na moderna concepção

arquitetônica, o problema técnico sempre teria prioridade, mas ressaltava que se tratava de

prioridade e não de predominância. Para ele, as diretrizes técnicas eram abrigo ou segurança,

higiene e conforto, e as estéticas proporção, harmonia e conforto. E concluía dizendo que neste

sentido, “queiram ou não queiram os rotineiros”, uma casa era uma máquina de morar305.

3.6. A nova Baukunst no Brasil

Já em sua primeira crônica, Miranda Netto referia-se a figuras centrais da vanguarda

arquitetônica européia como Walter Gropius, Erich Meldelsohn, Mies van der Rohe, Le

Corbusier, Mallet-Stevens, os irmãos Taut, Peter Behrens, a quem considerava um “magnífico

mestre”. E ressaltava que era preciso olhar com cuidado as manifestações novas ali onde elas

despontavam em toda a sua vitalidade:

A Alemanha assiste a um verdadeiro renascimento da arte de construir. Na França, esse
esquisito Le Corbusier que, debaixo de um racionalismo na aparência gelado esconde
uma formidável organização de poeta, está na propaganda dos jornais, colocado à
vanguarda de um movimento que figuram os nomes menos conhecidos de Mallet-
Stevens, Roux Spitz, Franz Jordain, Jeanneret e tantos outros 306.

 Para Miranda Netto, o berço maior de todos os surtos europeus teria efetivamente

acontecido na Holanda, por meio da atuação de “astros de primeira grandeza”, ligados ao De Stijl

e à Escola de Amsterdã e Roterdã, como Willem Dudok, Piet Kramer, Johannes Brinkmann e

Cornelius van der Vlugt, arquitetos que faziam “[...] com a pedra, o aço, o cimento e o zinco

poemas de volume e luz como fizeram com as cores os seus antepassados Rembrandt van Rijn e

Peter de Hooch”307. Em crônica de outubro de 1932, dedicada ao urbanismo, o cronista lembraria

303 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 06/10/1932.
304 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 26/01/1933.
305 Ibidem.
306 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.
307 Ibidem.



126

também a importância decisiva de H.P. Berlage, evocando-lhe uma definição antológica da

arquitetura: “Não será a arte de criar espaços e volumes, os mais elementares e os mais lógicos, o

fim principal e a essência mesma da arquitetura?” Havia sido precisamente este “mestre

holandês” a força propulsora de “[...] renovação arquitetural de Amsterdã, que fez renascer a arte

flamenga na sensibilidade dinâmica e na concepção prática do século vinte”308. Através dele,

transmitia-se uma lição-chave tanto para a “arquitetura do edifício” como para a “arquitetura da

cidade”, o urbanismo. Pois, com Berlage, “criar espaços e volumes elementares e lógicos” era o

problema do arquiteto e do urbanista. Esses espaços seriam ditados pela necessidade técnica e

pela emoção estética.

 Em 1932, todavia, a despeito destas expressões regionais ou nacionais de arquitetura

moderna, já era visível a conformação de uma comunidade internacional de arquitetos. Em

crônica imediatamente anterior, Miranda Netto tratou das inovações apresentadas na Exposição

Internacional de Berlim de 1931. Segundo ele, nela ficaram patentes as grandes realizações dos

modernos arquitetos alemães, “[...] que representa[va]m, talvez com a maior perfeição em todo o

mundo, as tendências da moderna arquitetura esposadas na França por esse curiosíssimo Le

Corbusier”309. Para ele, naquela Exposição, era possível flagrar a adaptação cada vez maior da

medida da casa à medida do homem, pois o alto custo de vida e dos terrenos na Europa,

principalmente na Alemanha, obrigavam os arquitetos a buscarem novas soluções estéticas

dentro de dimensionamentos até então julgados impossíveis. Um exemplo disto encontrava-se no

bairro construído nos arredores de Berlim, Zehlendorf, onde os novos edifícios assemelhavam-se a

vagões de trens ou a cabines de navios, o problema fundamental da arquitetura resumindo-se à

oferta de um máximo de conforto com um mínimo de recursos:

O que temos que aprender dos arquitetos de além-mar, e especialmente de Walter
Gropius que compreendeu tão bem o problema, é a lição esplêndida da simplicidade que
nos dão. A procura de um máximo de conforto dentro dos processos lógicos sem a
preocupação doentia do ornato impõe-se aos arquitetos brasileiros como uma
necessidade inadiável310.

 Entretanto, para os técnicos sul-americanos, que trabalhavam em um clima diverso e

ainda não viviam o problema dos elevados custos dos terrenos, a lição provinda da exposição

308 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.
309 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 13/10/1932.
310 Ibidem.
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realizada em Berlim, deveria ser a adaptação “[...] e não a continuação das nossas

costumadíssimas ocasiões de imitação sem originalidade311.

Miranda Netto pedia, portanto, aos arquitetos brasileiros que fossem “[...] do nosso

século. Moderno não quer[ia] dizer ilógico, ‘futurista’, forçadamente original. Aí est[avam] os

trabalhos dos grandes arquitetos europeus a abrir-nos o caminho”312. O aprendizado era nítido.

As próprias publicações européias começando a interessar-se pelas realizações brasileiras.

Miranda Netto lembrou, em especial, a agradável surpresa de encontrar referências elogiosas à

arquitetura brasileira em três publicações européias recentes, salientando que as revistas e livros a

que se referia não poderiam ser taxados de suspeitos, venais ou incompetentes. A primeira La

Technique dês Travaux, que havia publicado em suas páginas as fotografias do Teatro João Caetano,

no Rio de Janeiro, acompanhada de um comentário sobre sua construção e a decoração de Di

Cavalcanti. Em outro número, a revista havia publicado os novos processos construtivos e a linha

estética da Ponte do Herval, projetada pelo escritório de Emílio Baumgart. Por outro lado, a

inserção de exemplares paulistanos de autoria de Warchavchik, no livro de Alberto Sartoris, Gli

Elementi dell’Architettura Funzionali, entre as obras dos mestres mundiais313. Por fim, a referência a

elementos igualmente nacionais em uma publicação tão prestigiosa quanto a Internationale Neue

Baukunst, dirigida por Ludwig Hilberseimer que “[...] não [era] um nomezinho qualquer na

arquitetura alemã e [tinha] escrito com Schneck obras de real valor”314.

 Apenas isto reanimava a crença de que os técnicos brasileiros saberiam encontrar uma

expressão integral da época e da nacionalidade, não “[...] uma expressão pseudobrasileira, baseada

em tradicionalismozinhos ridículos e procuras angustiantes do ‘bonito’”. Fujamos do “bonito”,

dizia, procuremos o “belo”:

A universalidade constitui o apanágio de uma obra de arte. Foi ela que não deixou que
Beethoven fosse demasiado alemão, nem Rembrandt demasiado flamengo, nem Dante
italiano demais. Onde tentar, porém, este equilíbrio estético, esta “simplicidade na
variedade” tão característica das criações de espírito?315.

 Nesta crônica, observa-se a preocupação do engenheiro com as relações entre o local e o

internacional em arquitetura. Era preciso reivindicar uma contribuição nacional sem recair nos

preconceitos de raça, pois se havia “pequenos moldes regionais e étnicos” que deixavam marcas

311 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 13/10/1932.
312 Ibidem.
313 Segundo Ferraz, as obras paulistanas publicadas no livro de Arberto Sartoris seriam de Gregori Warchavchik
(FERRAZ 1965, p.38).
314 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 19/01/1933.
315 Ibidem.
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mais ou menos sensíveis, “o fundo da obra, o espírito era o mesmo para todos os povos316. Para

ele, a expressão integral da arte era universal. Cabe lembrar aqui as idéias defendidas por

Warchavchik no artigo publicado na revista Forma, em 1930, e reproduzido em Porto Alegre no

Correio do Povo em 1931, onde o arquiteto previa que

Haverá um só estilo moderno com suas diferenças oriundas do clima e dos costumes.
Teremos talvez uma arquitetura européia, outra sul-americana, outra americana.
Finalmente, todas juntas formarão um só estilo mundial, criado pelas mesmas exigências
da vida, pelo material idêntico usado para a construção, o concreto, o ferro, o vidro. [...]
Apesar disto, esta arquitetura será a mais regional possível, porque sua primeira e
principal exigência será a de adaptar-se à região, ao clima, aos costumes do povo.317.

 Entretanto, para Miranda Netto, os “nossos modernistas” ainda não teriam se convertido

integralmente à “nova fé”. Continuavam mesclando linhas puras com “toda aquela bagagem de

vícios que desde o Renascimento [vinha] trazendo à arquitetura uma falsidade desafiadora dos

maiores combates”. Afirmava ainda que, no Brasil, a maior referência em relação à arquitetura

moderna era o nome de Le Corbusier. Mas era preciso relativizar a adequação da arquitetura do

mestre francês ao contexto nacional. Ele seria “o mais combativo e o mais poeta no sentido

literário, não no plástico”, em outras palavras, “[...] Le Corbusier não era argumento nem modelo

para ser jogado à mesa em uma discussão séria e técnica. Falemos de Mallet-Stevens, para ficar na

França. A arte de Le Corbusier [era] puro combate, pura reação. Deve[ría]mos procurar em outro

lugar o espírito da moderna arquitetura”318. Ou seja, era preciso perceber a gestação no país de

outras referências, menos retóricas que propriamente arquitetônicas, soluções lógicas, simples e

puras capazes de serem apropriadas ao contexto nacional.

 Miranda Netto ainda explicava que, desde seus primeiros artigos, havia pretendido

demonstrar por meio de uma série de exemplos a “força” e a “simplicidade” necessárias à

afirmação da arquitetura moderna entre nós, “tão distantes da esquematização de Le Corbusier”.

Entre eles citou dois em especial. O primeiro, a casa projetada e construída por Peter Behrens

nas montanhas de Taunus, considerada por ele um modelo perfeito, onde “[...] toda a pureza das

linhas mediterrâneas se espelha[va] nesta criação de gosto e de arte, jóia viva engastada na

natureza agreste”. O outro modelo apresentado foi o “Stadium Giovanni Berta”, obra de Píer

Luigi Nervi, caracterizada por uma marquise de balanço “ousadíssimo”319. O cronista incluiria

também em seus exemplos uma imagem do Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, que apesar

316 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 19/01/1933.
317 WARCHAVCHIK, G. A arquitetura moderna. Correio do Povo, Porto Alegre, p.11, 23/08/1931.
318 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 19/01/1933.
319 Ibidem.
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de todas as polêmicas e ataques, teria conseguido “com sua fama atravessar o Atlântico e

interessar os arquitetos europeus”320. Além desses, Miranda Netto publicaria alguns croquis,

como o da prefeitura de Hilversum, na Holanda, de autoria de W.M. Dudok321.

 3.7. A casa popular e a casa moderna

O homem de hoje luta violentamente durante muitas horas
para o sustento de sua família. Assegurar ao trabalhador
modesto um relativo conforto que compense a fadiga de uma
dura jornada, dar-lhe um ambiente de paz e de beleza ao lado
da utilidade reclamada pelas exigências da civilização constitui
um problema capaz de, por si só, apaixonar o arquiteto322.

320 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 26/01/1933.
321 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 25/08/1932.
322 MIRANDA NETTO. Arte de Construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 29/09/1932.

Figura 46: Stadium Giovani Berta, de Pier Luigi Nervi.

Figura 44: Casa de Peter Behrens nas montanhas da Tannus (à esquerda).
Figura 45: Prefeitura de Hilversum, de W.M. Dudok.
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Sintonizado com a discussão nacional sobre o problema da habitação econômica a partir

da década de 1930, Miranda Netto publicou em sua coluna uma série de artigos intitulados “A

verdadeira noção de arquitetura”, onde abordou esta questão. Segundo ele, este era um problema

que já há algum tempo vinha sendo estudado na Europa, tendo se tornado uma das pedras de

toque do próprio movimento internacional da arquitetura moderna. Afinal tratava-se, antes de

tudo, de um problema humano, porque não era justo que as classes menos favorecidas ficassem à

margem do progresso, “vivendo vida de animais, em pardieiros imundos que somente o mais

amargo dos eufemismos poderia denominar de ‘casa’”323.

 Para ele, além dos problemas técnicos, higiênicos e éticos, no projeto de uma casa

econômica, era preciso considerar-se uma preocupação essencial, o orçamento, aquilo que

permitiria a viabilização em série de um novo modelo de casa e a sua acessibilidade às massas.

Neste sentido, uma discussão propriamente arquitetônica se impunha, tanto do ponto de vista do

espaço habitacional e da equipagem doméstica, quanto das técnicas construtivas. Talvez fosse

aconselhável revisar o conceito popular de casa entre nós, pois havia contrastes flagrantes entre

os modelos europeus e os nacionais: na kleinesthaus alemã, por exemplo, a sala comum servia de

refeitório a dormitório, conforme a ocasião, algo talvez inadmissível entre os brasileiros para

quem o dormitório representava um lugar isolado e inviolável. Em muitos projetos de casas

populares alemãs e francesas, divulgados em revistas técnicas, não se encontraram também

quartos de banho, característicos dos projetos brasileiros. Mas acreditava que, ao se tratar de um

projeto de habitação para a classe pobre brasileira, deveria ser preservada a divisão tradicional

entre dormitórios, banheiro, cozinha e uma sala que servia, ao mesmo tempo, de refeições,

trabalho e recepção.

 Miranda Netto apresentou então uma série de plantas baixas com três tipos de habitação

econômica, estudadas por ele para blocos residenciais, com as seguintes dependências (Figura

47): 1 e 2. Dormitório; 3. Banheiro; 4. Sala Geral; 5. Cozinha e 6. Terraço324. Os esboços ainda

apresentavam recuos de ajardinamento que variavam de dois a quatro metros, o que melhoraria

as condições higiênicas da habitação.

323 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.6, 08/09/1932.
324 Na crônica publicada em 22 de setembro de 1932, o autor explicou que terraço era a denominação dada
habitualmente no Rio Grande do Sul para varanda.
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É provável que Miranda Netto tivesse conhecimento das teses defendidas no Primeiro

Congresso de Habitação em São Paulo. Pois, segundo ele, o “tipo A” apresentado na figura

acima, era baseado nos estudos feitos para a Estrada de Ferro Sorocabana pelo engenheiro Bruno

Simões Magro, autor da tese “Habitações Econômicas” apresentada neste Congresso

(CARPINTÉRO 1997, p.131). Segundo Marisa Carpintéro, uma das questões discutidas pelos

participantes do Congresso referia-se ao mobiliário fixo. Alguns concordavam com a adoção

deste tipo de mobiliário, enfatizando o aspecto econômico. Outros destacaram, entretanto, as

dificuldades de adaptação que este tipo de mobiliário ofereceria ao povo brasileiro

(CARPINTÉRO p.137). O próprio engenheiro Bruno Simões Magro defenderia a colocação de

móveis essenciais em casas econômicas, recurso que facilitaria a distribuição de janelas e portas e

determinaria o conveniente sentido de abertura destas. Mas reconhecia a dificuldade do

mobiliário fixo para as habitações econômicas no Brasil. Conforme este engenheiro, “a adoção de

tipos semelhantes de origem estrangeiras só com reservas poder[ia] ser aceita, pois exig[ia]

trabalho de adaptação às condições de vida do nosso povo” (MAGRO apud CARPINTÉRO

1997, p.161).

Para Miranda Netto, o povo brasileiro deveria conhecer a utilidade do mobiliário padrão,

mais eficiente, mais estético e ao mesmo tempo, mais barato. Este mobiliário deveria ser

estudado pelo arquiteto junto com o projeto da casa, dando o máximo de serviço com o mínimo

de despesa e de espaço ocupado:

[...] o ideal seria que as casas já estivessem munidas do mobiliário essencial, desde o início
da construção. Seria um modo de educar o sentimento estético do público, ensinando, ao
mesmo tempo, hábitos de conforto e higiene que só poderão elevar o nível moral e
sanitário das classes menos favorecidas da fortuna325.

325 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 15/09/1932.

Figura 47: Miranda Netto, casas econômicas.
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 Miranda Netto considerava que no Brasil as classes mais pobres ainda não conheciam o

conforto. Assim, era “[...] dever de todos os que [tinham] na profissão de arquiteto uma noção

um pouco mais ampla do que [aquela] geralmente aceita de que arquiteto [era] um bom

desenhista, que [tinha] gosto (sic) para fachadas”, ensinar à população que “[...] a beleza de uma

casa não esta[va] nos adornos inúteis nem nos móveis torneados e sim na harmonia das

proporções e das cores e na ‘qualidade do serviço’ que cada coisa prest[asse]”326. No esforço

pedagógico, afirmava-se um sentido social mais amplo da profissão.

 Na crônica seguinte, o autor apresentou um outro tipo de residência com todos os

detalhes de mobiliário, projetado “[...] para a obtenção do máximo rendimento com o mínimo de

superfície edificada”327. O projeto havia sido estudado para um terreno de 30 palmos328 e a área

total edificada era de 46 m², sendo destinado a uma família operária de quatro pessoas, um casal e

dois filhos homens.

 Conforme a Figura 48, a planta era composta por: A. Centro de trabalho e refeições; F.

Centro de palestra e repouso (onde eram colocados dois divãs que à noite se transformavam em

cama para os dois rapazes); B. passagem para a cozinha; C. cozinha; D. Quarto de Banho; E.

Quarto do casal. Explicava que o uso dos divãs-leitos, servindo para recepção durante o dia e

para o sono à noite, permitia a posse de uma casa mais confortável e mais estética, com uma

despesa bem menor.

O preço de uma dessas incríveis “salas de visitas”, cheias de torturas de arabescos, em
uma lamentável confusão de todos os Luízes que passaram pela França, que muitas vezes
o pobre vai pagar penosamente, pondo de lado cada mês uma boa verba para o
prestamista com o fim apenas de “fazer figura” com a sala paga quase que toda a mobília
da casa, feita do modo mais simples, mas em boas proporções e esmaltada ou pintada em
cores claras e alegres329.

326 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 22/09/1932.
327 Ibidem.
328 30 palmos equivalem a 6,60m. Essa medida era a mais habitual dos loteamentos em Porto Alegre.
329 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 22/09/1932.
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 Na semana seguinte, em 29 de setembro, Miranda Netto focalizou diretamente o tema do

adorno e do mobiliário, completando a crônica anterior. Neste artigo, apresentava um esquema

dos móveis que guarneciam a peça principal da planta apresentada anteriormente (Figura 49),

explicando que “[...] nos interiores modernos, mesmo os mais caros, a beleza fugiu dos adornos

inúteis para manifestar-se na proporção existente entre as partes constitutivas dos móveis e na

harmonia desses móveis com a disposição geral das salas”. E concluía, “[...] esta conseqüência da

arte decorativa deriva logicamente das condições atuais da vida”330. A decoração interna e o

mobiliário completariam o edifício, dando uma nova vida à criação construtiva.

 Vinculando a discussão a uma tendência universal, o cronista lembrava que muitos

arquitetos em outros países já vinham se dedicando intensamente à arquitetura de móveis e

decoração interior, como Laszlo, Hartwig, Plieschke, Guttmann, promovendo-a a “uma arte

requintada e sutil”. O mobiliário moderno deveria corresponder a quatro exigências: simplicidade,

comodidade e conforto máximos, qualidade e preço mínimo, compatível com as exigências

anteriores331.

Não se pode conceber para uma casa moderna, cômoda, útil, as pesadas almanjarras com
que os nossos avós recreavam os olhos, no meio dos quais viviam a sua vida pacata, tão
sem cuidados, tão diversa da nossa atormentada vida de vertigem, essa vida do homem
moderno, constantemente solicitado por tantas obrigações e cuidados332.

330 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 29/09/1932.
331 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.14, 02/02/1933.
332 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.14, 02/02/1933.

Figura 48: Miranda Netto, Casas econômicas.
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 A crônica publicada no dia 27 de outubro de 1932 tinha o subtítulo de “A previsão nas

construções” e abordava o assunto das ampliações nos projetos residenciais. Segundo Miranda

Netto, estava “[...] em voga em toda a Europa um tipo de construção que os alemães chama[va]m

de Das Wachsende Haus,333 e explicava que o projeto desta casa já era estudado prevendo uma

ampliação futura, reaproveitando totalmente a obra original. E alertava aos arquitetos os pontos

principais que deveriam ser observados nos projetos de casas desse tipo334. Se esse tipo de

construção jamais havia sido colocado em prática no Brasil, representava uma economia

considerável para o futuro, em contraste com a transformação da construção habitacional em

meios de especulação imobiliária, destituídas “de arte e ciência”. Sem qualquer observância à

racionalidade construtiva, as habitações convencionais no país haviam se tornado “[...] pesados

‘aleijões’ de fachadas que pod[ia]m oferecer algum interesse aos basbaques que [tinham] tempo

para mirar paredes, dando, entretanto, aos habitantes, uma terrível impressão de desconforto”,

insistindo que já era “tempo de começarmos a olhar um pouco para o conforto do lar”335.

 Era preciso, pois, seguir o exemplo dos arquitetos na Europa e na América do Norte,

cujas maiores preocupações eram o conforto, a higiene e o serviço. Na Europa, uma forte

campanha em defesa das novas tendências, por meio de revistas, conferências, publicações e

principalmente com as obras, insistiam neste ponto. Lá todos já procuravam “[...] casas claras,

cômodas, estéticas, as ‘máquinas de morar’ que serv[ia]m com toda eficiência ao fim para que

foram criadas”. Entre nós, ao contrário, “[...] ainda reina[va] a divisão tradicional das casas e a

333 Miranda Netto explicou no artigo que neste tipo de construção a célula original da casa é estudada de modo a
prestar amplamente o primeiro serviço podendo, após algum tempo, ser anexado todo o resto da construção sem
que nada seja inaproveitável na obra original. Sua tradução para o termo em alemão é “casa extensível”.
334 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 27/10/1932.
335 Ibidem.

Figura 49: Miranda Netto, exemplo de mobiliário “moderno”.
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preocupação pueril de ostentar riqueza nas fachadas, [...] que irritantes [eram] as nossas

residências na uniformidade dos planos!” 336.

 Miranda Netto ainda retomaria o tema da casa do ponto de vista de seu programa

espacial: a divisão interna, a orientação e o tamanho das dependências, e os preceitos higiênicos.

Para ele, a divisão interna era a base de toda a construção feita para moradia, seja em casas

individuais ou apartamentos. Uma casa compreendia partes distintas, e da combinação dessas

partes dependia essencialmente o conforto. Também o tamanho das dependências era um ponto

importante, pois era preferível se ter poucas peças amplas do que um grande número de quartos,

sem luz e sem ar, com o mero pretexto de satisfazer “exigências sociais”. Deveríamos deixar “[...]

para as instalações suntuárias dos milionários os quartos de fumar, os estúdios, os salões de

música e também a tecla batidíssima do ‘salão verde’, ‘salão amarelo’ ou ‘salão azul’. Pensar nisto

sem uma vantagem financeira equival[ia] a criar pastiches ridículos”337.

 O cronista alertava ainda para a importância da orientação solar, dizendo que não era raro

encontrar em Porto Alegre dormitórios que não recebiam a luz do sol em certas estações do ano.

E atribuía este “vício” ao proprietário que procurava “[...] adaptar o seu terreno a uma planta de

que se agradou e não a planta ao terreno, como deveria ser”. Outra questão que considerava

esquecida era a que se referia aos preceitos higiênicos, pois, “[...] ninguém poder[ir] dizer que

possui[ia] uma casa, ao menos boa, se nela não estive[ssem] respeitados os preceitos

fundamentais da técnica, produto da experiência e observação de muitos anos e estudos

exaustivos de laboratórios”338.

 Em tudo isso era preciso estar atento aos três principais fatores determinantes de um

projeto, “[...] dentro dos quais se [tinha] de conter a fantasia e a técnica”: a vontade do cliente, os

orçamentos e as disposições legais, que eram por eles considerados como “[...] ótimos pontos de

apoio, tornando possíveis soluções mais engenhosas e mais artísticas”339.

 A coluna de Miranda Netto trouxe para o público gaúcho o debate especializado sobre a

arquitetura. O autor, engenheiro, matemático, músico e crítico musical e literário, abordou a

questão da arquitetura moderna de forma diferenciada da de Monteiro Neto, abrindo uma

discussão conceitual sobre arte, arquitetura e técnica. Mostrou-se radicalmente contra o ecletismo

336 MIRANDA NETTO. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.5, 27/10/1932.
337 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.6, 08/09/1932.
338 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.7, 01/09/1932.
339 Ibidem. A arte de construir. Correio do Povo, Porto Alegre, p.12, 06/10/1932.
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e defendeu uma arquitetura moderna nacionalizada, sugerindo que os profissionais brasileiros

adaptassem os exemplos estrangeiros à realidade nacional.

 Como foi visto, ainda que com enfoque diferenciado, Miranda Netto também discutiu

alguns temas já abordados na coluna de Monteiro Neto como as atribuições dos profissionais da

construção civil, a habitação social e questões técnicas das construções.


