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Como letrista, acho que erros assim 
às vezes se tornam as partes mais 
inspiradoras de um projeto, ou de 
uma busca... ser capaz de 
reconhecer o próprio erro e 
enxergar a beleza dele. Para mim, 
um erro traz muita inspiração. 
Minha criatividade é composta, em 
grande parte, de erros, coisas que 
sequer são improvisadas, mas que 
saem do nada, que são 
completamente erradas. Admitido e 
utilizado, o erro pode ser a coisa 
mais linda que você fará. Aplico isso 
não apenas no ato de escrever, mas 
em tudo que acontece na minha vida 
— Michael Stipe/R.E.M. 
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RESUMO 

Este trabalho se dedica a estudar as relações da arquitetura e do 
urbanismo com bandeiras políticas da modernidade e também como 
agentes formadores da identidade nacional e estadual. 
Tomando Curitiba como ponto de referência procuramos decifrar os 
porquês das transformações no espaço urbano da capital paranaense. 
Analisando as bases teóricas do urbanismo moderno (introduzido no 
país por Alfred Agache) e da arquitetura moderna (cujo mentor Le 
Corbusier teve enorme importância para o desenvolvimento da arte 
nacional) faz-se um paralelo com as intenções governamentais do 
período dos anos 40 e 50. 
A tentativa de se implementar um Plano de Urbanização em 
Curitiba (Plano Agache, 1943), quando associado ao quadro político 
da época (Estado Novo) revela propósitos que vão além da melhora 
dos equipamentos urbanos da cidade e passam a ser uma ideologia 
aplicada. 
Da mesma maneira a arquitetura moderna, seus conceitos e 
simbolismos são transpostos para um Paraná dividido entre o novo e 
o velho pelo progresso em 1953, ano em que comemora seu 
Centenário de Emancipação Política, e que busca criar uma nova 
identidade para o Estado. 

vii i 



ABSTRACT 

This work studies the relations of the architecture and urbanism with 
the politics of modernity and as agents builders of the national and 
state identity. Taking Curitiba as control point we look for to 
decipher the reasons of the hashings in the urban space of the 
paranaense capital. Analyzing the theoretical bases of modern 
urbanism (introduced in the country for Alfred Agache) and of the 
modern architecture (whose mentor Le Corbusier had enormous 
importance for the development of the national art) a parallel with 
the governmental intentions of the period of years 40 and 50 
becomes. The attempt of if implementing a Plan of Urbanization in 
Curitiba (Agache Plan, 1943), when associate to the picture 
politician of the time (Estado Novo) discloses intentions that go 
beyond the improvement the urban equipment the city and start to be 
an applied ideology. In the same way the modern architecture, its 
concepts and symbolisms are transposed for a Paraná divided 
between new and the old one per the progress in 1953, year where it 
commemorates its Centenarian of Emancipation Politics, and that it 
searchs to create a new identity for the State. 
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Introdução 

O jornal Gazeta do Povo abre seu caderno cultural do dia 22 de julho de 1999 com a 

seguinte manchete: "A arquitetura modernista sofre descaso em Curitiba" (figura 1). O artigo 

faz referência ao estado de conservação de certas obras que marcaram (e se chocaram com) a 

paisagem curitibana, principalmente na segunda metade da década de 40, por serem 

totalmente inovadoras e utilizarem um "vocabulário" estético inovador. Eram os primeiros 

anos, os primeiros passos da arquitetura moderna no Estado. 

Em seu texto Carlão Kaspchack cita a casa de Frederico Kirchgässner (Alemanha, 

1899) localizada no Alto São Francisco e construída em 1930 (figura 2) — único edifício 

moderno tombado pelo patrimônio histórico de Curitiba — e se pergunta: "Mas só existe esta 

casa modernista com algum valor histórico na cidade?" A resposta é obvia, não. O jornal 

apontava duas casas, exemplares significativos de casas modernistas de Curitiba" precisavam 

ser preservadas: a casa projetada por Ayrton "Lolo" Cornelsen, em 1949, na Rua Presidente 

Taunay (figura 3); e a residência projetada por João Baptista Vilanova Artigas, em 1952, na 

Rua Buenos Aires. 
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Em 1999, arquitetos, jornalistas, 
estudantes e professores, 
principalmente da PUC-PR, 
iniciaram um movimento para a 
preservação dos vestígios da 
arquitetura moderna no Estado. 
Os órgãos oficiais de conservação do 
patrimônio histórico da cidade 
afirmaram não terem parâmetros 
precisos para a catalogação das 
residências particulares e dos 
edificios públicos modernos na 
capital e no Estado. 
O único exemplar deste tipo de 
arquitetura tombado pelo patrimônio 
histórico é a casa de Frederico 
Kichgãssner, localizada no bairro do 
Alto São Francisco. 

Figura 2 - Casa de Frederico Kichgãssner tombada 
pelo Patrimônio Histórico de Curitiba. 

Figura 1 - Fac-símile do Caderno G com reportagem de Carlão Kaspchak 
sobre a arquitetura moderna em Curitiba. 

Figura 3 - Casa do arquiteto Ayrton Cornelsen (1949). 
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Cerca de um mês depois de publicada a primeira matéria, no dia 24 de agosto, as 

questões sobre a memória moderna da cidade voltam à primeira página do caderno cultural 

(figura 4). É o registro da morosidade e falta de interesse por parte dos órgãos oficiais — o 

IPPUC, principalmente — em conservar um passado recente que pode não resistir às 

transformações da cidade. 

Em 26 de agosto do mesmo ano a residência Ayrton "Lolo" Cornelsen é arrasada, 

numa ação "cirúrgica, rápida e eficiente".1 (figuras 5 e 6) 

A casa construída por Cornelsen, em 1949, foi um dos primeiros registros da 

arquitetura moderna na capital, e, se suas linhas "arrojadas e funcionais" eram demasiado 

ousadas na época, cinqüenta anos depois, elas ainda não foram totalmente assimiladas. E isso 

não é um fato qualquer em um país que tem uma tradição moderna na arquitetura reconhecida 

mundialmente. 

Bem, o propósito deste trabalho é discutir como essa mesma arquitetura moderna, 

descartada como referencial da cultura paranaense na década de 90, foi durante os anos 40 e 

50 um dos pontos fortes da política de modernização e definição do perfil do Estado perante a 

nação e o mundo. Antes uma observação: este trabalho não se detém a analisar as construções 

particulares ou residenciais, para isso seria necessário um estudo independente. Como o que 

nos interessa é a construção de uma personalidade paranaense é necessário frisar que nosso 

objeto histórico se limita as obras públicas. 

1 Locus - Revista do Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUCPR, n.3, nov/1999, p. 147. 
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Figura 4 -Fac-símlile do Caderno G com reportagem de Carlão Kaspchak 
sobre a preservação da arquitetura moderna em Curitiba. 

Por outro lado, um outro marco do 
pioneirismo modernista curitibano 
não teve a mesma sorte. 
A casa projetada por Ayrton 
Cor neis en, em 1949, considerada na 
década de 1950 como a possuidora 
do interior mais belo e funcional da 
capital, foi arrasada em 26 de agosto 
de 1999, apesar dos apelos de 
pesquisadores e arquitetos. 
Atitudes como estas, de total descaso 
com a cultura arquitetônica local que 
inspiraram o desenvolvimento deste 
trabalho. Uma iniciativa de procurar 
esclarecer a importância desta arte 
para a história, inclusive política, do 
Paraná. 

Figuras S e 6 - Demolição da Casa do 
arquiteto Ayrton Cornelsen em 1999. 
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O motivo para essa escolha é um tanto óbvio mas nem por isso simples de se definir. 

Partimos do princípio que as obras públicas, encomendadas, aprovadas e dirigidas por pessoas 

públicas (políticos) possuem, além de seu papel funcional, o implícito exercício de divulgar a 

cultura do povo que representam. Destaco o termo implícito porque hoje em dia (como devia 

ser na época) é muito difícil perceber como a localização ou a fachada de um edifício pode, de 

alguma maneira, simbolizar um Estado. 

O principal objeto de estudo é a cidade de Curitiba, suas transformações em busca da 

identidade moderna no período acima citado. Mas o que o moderno, a arquitetura, o 

urbanismo e a política têm a ver com a identidade de um povo? 

Esta pesquisa não se arrisca a analisar por que a arquitetura moderna não se sustentou 

como representação da sociedade moderna em Curitiba ou no mundo, ou por que ela passou a 

ser alvo de tantas críticas — sociais e estéticas, principalmente. Este texto procura apresentar, 

sem a menor intenção de esgotar o assunto, alguns dos fatores que levaram esta arquitetura 

moderna a ser um símbolo do Brasil que podia dar certo e um poderoso instrumento 

simbólico-político durante a década de 1950. 

O objeto deste trabalho é justamente analisar como se deu a utilização de conceitos 

próprios da arquitetura moderna e do urbanismo moderno na esfera política durante as 

décadas de 40 e 50 no Estado do Paraná. Como determinadas instituições e agentes históricos, 

em particular aqueles ligados aos poderes públicos e à inovação arquitetônica e urbanística, 

que acreditavam que podiam mudar um país, reconstruir a identidade de uma nação (ou de um 

Estado, como veremos) a partir de modificações na paisagem urbana. E Curitiba é um bom 

referencial pra isso, pois entre 1943 e 1953, a cidade foi objeto de propostas de modernização, 

tão ousadas quanto diversas, sempre respondendo a fortes interesses políticos. 
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Como diria Aymonino, "o poder varia nas suas formas; mas a necessidade de se 

representar num lugar preciso é constante" , e no Paraná as formas de poder e suas "intenções 

ocultas"3 definiram os caminhos e as formas do Estado se representar como "terra prometida" 

dentro do desenvolvimento nacional. Dois momentos que marcam essa relação entre o Poder 

e a Arte no Paraná foram as tentativas de adequar o Estado aos rumos da modernidade 

nacional, despertando-a de sua sonolência provinciana: primeiro em 1943 com a proposta de 

um Plano de Urbanização, que daria os foros de verdadeira capital à cidade; depois a 

revolução estética das obras do Centenário da Emancipação Política do Estado, que 

transformava a paisagem eclética e passadista da capital em uma cidade com feições 

modernas, segundo os mais avançados conceitos arquitetônicos da época. 

Por trás destas propostas e projetos muita coisa está em jogo. A utilização dos das 

cidades ou dos edifícios como monumentos pelo Poder faz a arquitetura cumprir sua 

definição etmológica que une o radical arche (em grego, origem, criação) ao termo tektonicos 

(construção). Sim, porque quando associada aos ideais políticos — como será demonstrado ao 

longo dessa dissertação — a arquitetura (e o urbanismo que, como veremos, será indissociável 

da arquitetura) transcende sua utilidade construtiva (tektonicos) e passa a atuar no imaginário 

das pessoas. Essa é a razão da nova arquitetura. 

Ao longo dos quatro capítulos desta dissertação tentaremos apresentar o 

desenvolvimento desta cumplicidade entre a arte e a política e como estas se manifestaram no 

Paraná. Para isso buscamos as referências do moderno, utilizadas na proposta de urbanização 

de Curitiba em 1943, ou seja, o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. O primeiro capítulo é 

dedicado a uma apresentação da principal representação do moderno no país até a década de 

2 AYMONINO, Cario. O significado da cidade. Lisboa : Presença, s/d., p. 10. 
3 Apenas uma brincadeira com o termo que James Holston utiliza quando este procura "intenções ocultas" do 

projeto de Brasília. Cf. HOLSTON, James. A cidade modernista - uma crítica de Brasília e sua utopia. São Paulo 
: Cia das Letras, 1993. 
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40: o urbanismo. Não o pseudo-urbanismo de cenário que se praticava no país até a década de 

20, mas o urbanismo ciência de Alfred Agache que trazia da França para o Brasil uma nova 

interpretação dos centros urbanos. 

A influência de Agache foi marcante, duradoura e está diretamente relacionada com a 

historia urbana de Curitiba e com a conjuntura política do Estado Novo. Sua passagem pela 

capital paranaense é o tema central do segundo capítulo, onde são associadas as propostas da 

firma Coimbra Bueno (onde Agache era consultor técnico) com o momento político nacional 

e regional. 

Enquanto Agache "remodelava" Curitiba, o Rio de Janeiro era palco de uma nova 

revolução simbólica nos modelos de modernidade. A arquitetura moderna, inspirada nos 

ideais do "arquiteto visionário" Le Corbusier, assume o posto de arte nacional e legitima 

representante do progresso brasileiro, rompe com uma tradição passadista e copista e 

conquista um status sem precedentes na cultura nacional. O terceiro capítulo, intitulado "A 

insurreição arquitetônica" apresenta alguns os motivos que levaram o Estado a adotar a 

arquitetura progressista como ícone da modernidade brasileira. 

Finalmente o quarto e último capítulo deste trabalho se dedica a analisar as intenções 

políticas do Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (1950-1955) ao celebrar os cem anos 

da emancipação política do Estado com uma série de obras grandiosas carregadas de novos 

conceitos estéticos que em nada resgatavam as tradições paranaenses. 

A arquitetura moderna vem substituir o que é ultrapassado — inclusive modernismos 

ultrapassados —, vem inverter as referências culturais brasileiras baseadas no passado e volta-

las para o futuro, porque, se o passado era doloroso e vergonhoso para o país, o futuro era 

promissor... mas precisava ser criado. Essa era a originalidade da arquitetura moderna, sua 
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arche, e é a partir dessa filosofía que ela encontrará solo fértil no Paraná de Bento Munhoz da 

Rocha Neto (1950-1955). 

Mas nem por isso será compreendia ou aceita. 



Capítulo I 

— Amadorismo e Profissionalismo: um novo olhar sobre a cidade — 

Nos anos quarenta, a reformulação estética e funcional das principais cidades 

brasileiras atendiam as razões que iam além da mera atualização dos equipamentos urbanos 

exigidos pelo crescente desenvolvimento dos centros populacionais. 

Arquitetos e urbanistas — entre escritores, músicos, pintores, escultores, jornalistas, 

cineastas, etc. — faziam parte do programa de redirecionamento funcional dos artistas 

brasileiros que trabalhavam com a criação e/ou recuperação de mitos e símbolos que 

despertassem o espírito nacionalista. Durante o Estado Novo (1937-1945) os intelectuais 

foram convocados para reeducar o povo; socializá-lo a nível nacional e unificá-lo a nível 

internacional4. 

O primeiro passo para a modernização era apagar o legado colonial que resistia aos 

avanços políticos conquistados desde a proclamação da República. Para que o Brasil realiza-

se "seu destino inevitável", para que o país reencontrasse sua natureza e vocação histórica"5, 

4 Maiores detalhes sobre utilização dos meios artísticos e dos artistas em favor da ideologia estadonovista, 
assim como a do peronismo, podem ser encontrados no livro de CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena. 
Propaganda política no varguismo e no peronismo (Campinas : Papirus, 1998), sobre as questões socializadoras e 
unificadoras conferir a página 103. 

5 PANDOLFI, Dulce Chaves & GRYNSZPAN, Mário. "Da Revolução de 30 ao Golpe de 37: a depuração 
das elites". In.: Revista de Sociologia e Política - Dossiê Estado Novo (1937-1945). Departamento de Ciências 
Sociais/UFPR, 1997, n. 9 s/d., p. 7. 
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enfim, que acertasse seu "relógio com a História"6. Era preciso cobrir sob o manto de um 

novo Brasil, os enganos do colonialismo que sobreviveram à Independência e estavam ainda 

presentes na República, tanto na Velha como na Nova, e que impediam a qualificação do 

Brasil como nação moderna. Por exemplo, as seqüelas como as deixadas pelos anos de 

escravismo e pela limitação econômica do sistema agro-exportador. 

Tais transições políticas, como a declaração da Independência e proclamação da 

República, sequer arranharam a mal-formada estrutura social agro-exportadora, estabelecida 

desde os tempos da colônia. Mesmo assim, quando algumas tentativas de modernização foram 

aplicadas, como foi o caso do surgimento do urbanismo no Brasil — numa tentativa de 

romper, ainda que simbolicamente, com o sistema político anterior —essas transições, na 

maioria das vezes, não ultrapassaram os limites da retórica. 

Sob uma perspectiva de renovação social, política e cultural como a apresentada pelo 

Estado Novo, em 1937, nos interessa perceber como certos monumentos arquitetônicos foram 

trabalhados por intelectuais e artistas, mais especificamente os engenheiros e arquitetos, para 

que o Brasil, finalmente, aparentasse moderno.1 

Rio de Janeiro: civilizar-se para o Mundo 

A estética arquitetônica e urbanística, aplicada nas grandes cidades brasileiras durante 

o Estado Novo, remete aos fervorosos debates sobre os rumos da modernidade brasileira que 

6 RIBEIRO, L. C. & PECHMAN, R. M. Cidade, Povo e Nação. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1990, 
p. 19. 

7 O termo moderno, que freqüentemente será repetido neste trabalho, não possui uma conceituação precisa 
(ver introdução) mas o termo aqui empregado é muito influenciado pela definição apresentada por Jacques Le 
Goff no verbete "Antigo/moderno" da Enciclopédia Einaudi. 
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ocorreram na década de 20 onde, segundo Ribeiro e Pechman, se destacam dois caminhos 

possíveis: 

de um lado, aqueles que acreditavam que a modernidade seria alcançada pela 
total incorporação do pals à ordem urbana e industrial, para quem ser moderno 
era o mesmo que ser civilizado, cosmopolita, ou seja, estar atualizado com o 
mundo; de outro lado, os que propunham que o caminho da modernidade passava 
pela descoberta da nossa brasilidade e da nossa temporalidades 

Essas duas correntes surgiam como alternativa a hoje insustentável (porém muito 

influente na época) teoria raciológica9, esta condenava o povo brasileiro à eterna miséria; sua 

inferioridade intelectual e moral era fruto da decadência racial originada com a mescla das 

três raças: duas inferiores (o índio e o negro) decompondo uma superior (o branco). 

Para a geração de 20, o atraso econômico e social do Brasil poderia ser sanado através 

da educação e da cultura, ou melhor, no desenvolvimento de uma cultura baseada nas 

especificidades nacionais. Isso implicava no abandono das tentativas de "imposição de 

civilidade" correntes até o primeiro pós-guerra. O que não seria fácil. 

A crença de que a sociedade branca européia era o modelo a ser seguido, para o Brasil 

civilizar-se, impôs os mais variados comportamentos e costumes até a virada do século XIX10. 

A França era o ideal de civilização para novos e velhos ricos, sua elegância, sua civilidade e 

suas idéias exalavam pelas principais ruas do Distrito Federal e demais cidades onde as 

oligarquias fizeram morada. 

8 RIBEIRO, L. C. & PECHMAN, R M. Cidade, Povo e Nação. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1990, 
p. 19. 

9 O termo é de Renato Ortiz e trata das teorias biológicas de pensadores como Sílvio Romero e Nina Ribeiro 
que afirmavam que a miscigenação das raças (o negro, o índio e o branco) inferiorizaram e debilitaram o povo 
brasileiro. Mais sobre o tema consultar ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. 3 ed. São 
Paulo : Brasiliense, s/d., p. 28. 

10 Por exemplo: de 1902 a 1906, com a Pereira Passos, no Rio de Janeiro, as reformas embelezadoras da 
cidade vieram acompanhadas de "código de posturas" que regulava até como os transeuntes deviam se "desfilar" 
na Rua do Ouvidor. Mais sobre o desejo de europeização brasileiro — acirrado com a chegada de D. João VI e a 
abertura dos portos — no Rio de Janeiro e em Curitiba conferir o interessante e descompromissado capítulo "As 
Orópa. Ah, as Orópa" de DUDEQUE, Irã. Cidades sem véus. Doenças, poder e desenhos urbanos. Curitiba : 
Champagnat, 1995, pp. 103-110. 
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A nova moda francesa foi trazida para o Brasil sem adaptações. No Rio de 
Janeiro, Recife ou Salvador, as elites passaram a usar roupas escuras, camiseta, 
camisa de punho rígido e colarinho engomado, colete, casaca e sobrecasaca. 
Suavam como cavalos mas o que interessava era se diferenciar dos negros, dos 
índios, ostentando uma pele francesa. A suadeira era um detalhe da civilização." 

As tentativas de recriar no Brasil o romantismo dos literatos europeus, seu tédio e 

desesperança com o mundo moderno, fazia com que os jovens filhos da elite brasileira — 

sempre em contato com a capital do mundo, Paris — abortassem sua juventude em favor de 

uma palidez induzida que lhes enobrecesse físicamente. 

Faziam questão de parecerem velhos e tinham volúpia por estarem entediados e 
doentes. Veneravam suas gastrites e pneumonias, sonhavam em tocar sonatas 
desesperadas vomitando sangue nas teclas do piano e, por fim, morrerem 
carcomidos pela velhice, acabadíssimos, com 30 ou 32 anos de idade. A doença 
também era moda entre as moças elegantes, que tinham deliquios teatrais (moça 
fina não desmaiava, tinha deliquios), automedicavam-se sangrias e compressas, 
alimentavam-se com caldos aguados, desejavam ter olheiras fundíssimas e palidez 
de salamandras.12 

Esse comportamento teatral, reservado às classes mais abastadas, que perseverou 

durante quase todo o século XIX, era encenado principalmente na Rua do Ouvidor (figura 7) 

— centro político e intelectual do Rio de janeiro — local onde se lia e se falava em francês, 

onde podia ser encontrada qualquer parafernália que recriasse a atmosfera francesa. A 

"civilidade" também afetou a decoração interna e externa dos ambientes familiares. A 

rusticidade colonial deu lugar à fragilidade e refinamento dos cristais importados — mais 

acessíveis do que nunca com a prosperidade do café no mercado externo. Assim como 

redecoravam suas casas ao estilo de vida da burguesia européia, a oligarquia em transição 

também reformava o seu novo habitat, a cidade. E, assim como suas salas destinadas às 

recepções, reuniões e j antares recebiam tratamentos especiais de pintura e tapeçaria, a cidade 

" DUDEQUE, Irã. Cidades sem véus..., op. cit., p. 104. 
12 DUDEQUE, Irã. Cidade sem véus..., Idem, p. 106. 
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passava por transformações que fizessem dela um lugar bonito e agradável para se viver, 

como um lar. 

Também relacionada à identidade civilizada que os regentes do país tentavam moldar 

para si, o cuidado com a saúde das cidades — sintoma de modernização e progresso — era 

uma europeização mais coerente com a realidade social brasileira do que as intervenções 

decorativas. As medidas sanitárias serviam como solução para os crescentes problemas 

surgidos com o desenvolvimento das cidades; era a partir das soluções pontuais que os 

higienistas aplicavam a sua pseudo-profilaxia, como observa Robert Pechman: 

Podemos constatar que a intervenção higienista acabou com as epidemias, mas 
esteve longe de minorar as principais doenças que matavam a população, 
principalmente as classes mais pobres, como a tuberculose a as enfermidades 
gastrointestinais. Observamos a drástica intervenção física no centro com a 
destruição dos cortiços, casas-de-cômodos e casas anti-higiênicas, ao mesmo 
tempo que o agravamento da crise de moradia e a piora das condições de 
habitabilidade. O centro urbano é objeto de intervenção, regulação, instalação de 
infra-estrutura e embelezamento, enquanto que em outras áreas da cidade crescem 

Figura 7 - Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro. 

Os antigos palcos da sociedade carioca, 
confinados nas estreitas ruas (ao lado a 
Rua do Ouvidor) herdadas da 
irracionalidade colonial não serviam mais 
aos novos atores principais da 
modernidade brasileira. 
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espontaneamente, sem qualquer tipo de poderes constituídos, reproduzindo, ali, os 
problemas resolvidos acolá.'3 

Na maioria das vezes, as intervenções higienistas respondiam somente aos interesses 

estético-financeiros das classes mais abastadas — que tinham uma imagem a zelar — e que, 

no fim das contas, acabava mais por piorar as condições de vida da cidade do que contribuir 

no seu saneamento. Segundo Lúcia Helena Pereira da Silva14, esta situação vinha da 

deficiente organização administrativa republicana que preservava os mesmos vícios e defeitos 

do regime monárquico. Eram administrações de elites para elites15. 

A tradução do urbanismo francês aplicada no Rio de janeiro de Pereira Passos (1902-

1906) — por algumas vezes estético e por outras higienista, sempre respondendo aos 

interesses das classes mais favorecidas16 — foi, segundo Robert Pechman, um dos estopins do 

caos urbano que define a paisagem e a sociedade carioca até hoje. O deslocamento dos 

miseráveis para os morros e para pontos extremos da cidade, carentes de qualquer infra-

estrutura, redimencionaram, não só as proporções físicas do lugar, mas também seus 

problemas. 

13 PECHMAN, R. M. "O urbano fora do lugar? Transferências e traduções das idéias urbanísticas nos anos 
20". In.: RIBEIRO, L. C. & PECHMAN, R. M. (org.) Cidade, povo e Nação..., op. cit., pp. 333-4. 

14 SILVA, Lúcia Helena Pereira. Engenheiros, arquitetos e urbanistas: a história da elite burocrática cidade 
do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro : IPPUR, 1995. 

15 Um exemplo: O prefeito que antecedeu à Carlos Sampaio, ao não achar lícito "a realização de obras 
voluntárias, de abrir avenidas, de aumentar o gozo de quem já desfruta o bem-estar" que afundassem 
financeiramente a sua gestão, preferiu adiar os planos de embelezamento da capital em favor de obras 
estruturais. Resultado: foi destituído, logo após a recusa. SILVA, Lúcia H. P. Engenheiros ..., op. cit., p. 26. 

16 Como demonstra Rosa Maria Barboza de Araújo, a burguesia contava com o apoio da classe média 
(identificadas pela autora como funcionários públicos, diplomatas, advogados, jornalistas, etc.) para efetuar as 
mudanças estéticas da capital. Cf. ARAÚJO, Rosa Maria Barboza de. A vocação do Prazer : a cidade e a família 
no Rio de Janeiro republicano. Rio de Janeiro : Rocco, 1993. 
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Figura 8 - Obras de abertura da Avenida Central no Rio de Janeiro (1905). 

Novas elites, novos costumes, nova cidade. 
As ruelas que caracterizavam um Rio de 
Janeiro —por conseqüência um Brasil — 
atrasado e doente, davam lugar as 
grandes avenidas (acima as obras de 
abertura da Avenida Central), os grandes 
passeios que traziam para o dia-a-dia do 
cidadão a luz e o calor do sol e a 
constante purificação do ar. 
As grandes avenidas eram uma exigencia 
dos tempos modernos, tempos em que a 
máquina começa a conquistar seu espaço 
na paisagem urbana. 
A avenida, o cenário do progresso. 
No começo do século XX, uma maneira de 
se sentir europeu era transferir — sem 
maiores adaptações — um dos símbolos 
da civilidade do velho mundo. 
Apoiado principalmente em sua 
preciosidade estética, os primeiros passos 
do urbanismo brasileiro seguiram a 
cartilha da arquitetura nacional, ou seja, 
a cópia, fiel quando possível, de tudo que 
se fazia de belo na Europa. 
Muitas vezes esses passos seguiram em 
direção contrária ao bem-estar da maior 
parte da população. 

Figura 9 - Revista A Avenida, 12/03/1904. 
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A abertura de grandes avenidas — a Avenida Central, alargada em 1905, por exemplo 

(figuras 8 e 9) — fizeram com que o Prefeito Pereira Passos fosse, jocosamente, comparado 

ao "prefeito demolidor" parisiense, Georges Haussmann que administrou a "Cidade Luz" 

entre 1853 e 1870 (figuras 10, 11 e 12). A adoção da estética em detrimento do social era 

uma característica marcante no urbanismo haussmaniano e foi aplicado com muito vigor em 

nossa capital federal no começo do século XX (figuras 13 a 15). Assim como a estética era 

similar os objetivos também não eram diferentes. 

Os principais objetivos de Napoleão III e de seu prefeito (Haussmann) são fazer 
desaparecer a imagem de cidade antiga, velha e insalubre, facilitar a circulação 
multiplicando as ligações entre as diferentes partes da cidade, assegurar a 
valorização dos monumentos colocando-os no eixo de uma perspectiva.17 

Para ilustrar essa visão limitada que se tinha da cidade, e que perdurou até a década de 

20, temos o arrasamento do Morro do Castelo — tido como um marco do indesejado passado 

colonial brasileiro instalado em plena Baía de Guanabara — como exemplo. A discussão em 

torno de seu desmonte, que se arrastava desde a proclamação da República em 1889 envolvia, 

além da sua perigosa lembrança histórica, questões de higiene, tráfego e estética. 

Por mais que a então capital do Brasil tivesse problemas em toda a sua extensão 

urbana, o Morro do Castelo — o "dente cariado" da Baía de Guanabara — era mais que "uma 

barreira que impedia a circulação de ar e contribuía para a proliferação de miasmas" e 

residência daqueles "indivíduos impróprios e inconvenientes", como afirma Denise 

Stuckenbruck em sua monografia O Rio de Janeiro em questão18. 

17 HAROUEL, Jean-Louis. História do Urbanismo. Campinas : Papirus, 1990, p. 113. 
18 STUKENBRUCK, Denise Cabral. O Rio de Janeiro em Questão: O Plano Agache no Ideário Reformista 

dos anos 20. Rio de Janeiro : UFRJ, 1995, p. 31. 
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DEPRESSA ! DEPRESSAI 

Paseos ; — Vai ludo raso I Metto a picareta noa ûïgo-
i'Iantes da rua da Uriiguayana e em todos que nto ae mu-
darem em cinco diast Xada, que si eu nfto fizer assim, passa-
me a perna o Frontin... 

Figura 10 - Caricatura do Prefeito Carioca Pereira Passos publicada na revista O 
Malho de 18/03/1905. 

As reformas embelezadoras de 
Pereira Passos, prefeito do Rio de 
Janeiro (1902-1906) eram 
freqüentemente comparadas — e 
claramente inspiradas — às 
efetuadas pelo famoso administrador 
municipal francês Georges 
Haussmann, referência mundial em 
termos de estética urbana a partir da 
segunda metade do século XIX e até 
a primeira metade do século XX. 
Haussmann é o criador dos 
boulevards parisienses que eram um 
modelo de civilidade e modernidade, 
principalmente na América do Sul. 
As fachadas gabaritadas — no caso 
do Rio de Janeiro eleitas através de 
concursos de arquitetura — e a 
valorização dos monumentos, 
estrategicamente instalados nos 
eixos das ricas perspectivas de suas 
avenidas, faziam das avenidas 
haussmanianas um palco perfeito 
para o desfüe das glórias nacionais. 

Caricatura de Daumier de 1854 interpretando ai critica da 
tpoca que viam no Hmtamann "o artista demoBdor". 
(L Benevolo, cil, p. 788) 

AS PROPRIEDADES B A ATENIDA 

• Proteito t protesto ! Isto t um attentado á propriedade. 
> M u s so» propriedade ¿.impropria... para figurar oamaarenida. 

Figura 11 - Caricatura de Georges Haussmann. Figura 12 - Caricatura de Pereira Passos em O Malho, 11/07/1903. 
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Figura 13 - Pereira Passos e as reformas 
na capital em O Tagarela, 04/06/1903. 

Figura 14 - Contradições sociais. 
O Gato, 75/02/1913. 

•cono fot'./AArtrMt.lt.1.1903) -corno I" ¡A A r n i i d j , 111903) "como uré" f A Avenida, 13.8.1903/ 

Na maioria das vezes os 
critérios para desapropriação 
eram meramente estéticos. 
A caricatura ao lado registra 
um dos grandes impasses 
gerados pela "instalação da 
modernidade " no Rio de 
Janeiro: a destruição de 
cortiços (geralmente casas 
antigas e insalubres) que 
abrigavam milhares de 
pessoas. 
Abaixo uma demonstração de 
como a cidade se 
transformaria a partir das 
reformas propostas por 
Pereira Passos, um fiel 
registro da mentalidade 
fachadista que dominava a 
elite administrativa da época. 
As caricaturas da época 
(primeira década do século 
XX) referentes às obras de 
Pereira Passos obedecem a 
duas características: uma de 
apoio a modernização (ainda 
que somente estética) e outro 
de critica à desvinculação das 
obras com os problemas 
sociais da capital no mesmo 
período. 
Apesar das administrações 
mudarem o modo de se 
intervir na cidade permanecia. 
A gravura abaixo deixa claro 
que após a saída de Passos a 
estética ainda era usada como 
artificio para encobrir os 
verdadeiros problemas da 
cidade. 

Figura 15 - A Avenida, 01/08/1903. 
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O Morro do Castelo era um símbolo da desordem que afrontava o dominio das 

técnicas, as preocupações higienistas e que desafiava o controle das autoridades sobre seu 

território. Foi o bode expiatorio das comemorações do Centenário da Independência em 1922, 

e uma questão de honra para o Prefeito Carlos Sampaio (1920-1922) por abaixo aquilo que 

envergonharia o país frente à legião de estrangeiros que chegariam para a Exposição 

Universal. 

Não podemos subestimar a carga simbólica que foi lançada sobre a cidade, sobre esta 

data histórica e sobre a obra de desmantelamento do Morro do Castelo (figuras 16 a 18). 

Afinal, para a crescente elite urbana, a cidade tinha que ser a expressão de um projeto de 

modernidade e a modernidade não podia avançar simplesmente desviando-se de tal obstáculo. 

A reforma do Distrito Federal, além de representar a ânsia de modernização e ser uma 

ótima justificativa para "limpar" o centro da cidade, também era encarada como um desafio às 

potencialidades do Homem e como objeto de auto-afirmação de uma classe que acreditava 

responder pelo racionalismo da época: o engenheiro19. 

O engenheiro, sabemos, é o homo minister et interpretes nature; o grande 
sacerdote e intérprete da Natureza. O engenheiro sempre em contato com a 
natureza, conhecedor do seu caráter, do seu hábito, chegou, pela aplicação de sua 
força intelectual, a vencê-la e a dominar sua força bruta, desviando, corrigindo, 
dominando essa força para servi-lo em todos os seus misteres 

19 Uma boa referência sobre a participação e a influencia destes personagens na administração do espaço 
público curitibano durante a Ia República pode ser conferido em CUNHA FILHO, Valter Fernandes da. Cidade e 
Sociedade: a gênese do urbanismo moderno em Curitiba (1889-1940). Dissertação de Mestrado/UFPR : Curitiba, 
1998. 

20 Revista do Clube de Engenharia. Número Especial, 1922, p. 37. 
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Figura 17 - Morro do Castelo (1924). 

Alguns registros fotográficos do Morro 
do Castelo, o dente cariado que tanto 
envergonhava aos cidadãos cariocas. 
A desordem habitava os casebres e as 
ruelas da região do Castelo e, para um 
país prestes a completar cem anos de 
independência, contar com uma 
paisagem tão desoladora, em plena 
Capital, era a afirmação de que durante 
todo esse tempo o Brasil não soube 
como administrar sua liberdade. 

Figura 18 - Morro do Castelo (1924). 

Figura 16 - Morro do Castelo e bairro da Misericórdia (1924). 
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Este trecho do discurso de abertura das comemorações do Centenário da 

Independência, pronunciado por Floresta Miranda no Clube de Engenharia, ilustra com certa 

fidelidade o pensamento que vigorava na época. A opção pela derrubada do Morro do Castelo 

serviu como metáfora para ilustrar as idéias que guiavam as intervenções urbanas na capital 

federal nas primeiras décadas do século XX, mas, além disso, a não opção pela sua 

urbanização — tecnicamente viável e mais barata — demonstra que certas intervenções na 

paisagem de uma cidade vão muito além das necessidades técnicas. 

De certa maneira, o debate sobre o destino do Morro do Castelo abriu os olhos de 

engenheiros e arquitetos para a diferença que existia entre a paisagem que desejavam — "com 

01 

os vernizes de metrópole européia" — e a realidade social que encontravam à frente de seus 

olhos. Aliados à geração de intelectuais que buscava novos rumos para a modernidade, os 

arquitetos e os engenheiros desconsideraram a artificialidade das importações puras de estilos, 

ou seja, da mera transposição cultural. Foi através da odisséia do Morro do Castelo — que 

utilizava a mais alta tecnologia de jatos d'água para o desmanche, e ao mesmo tempo, 

transportava resíduos nas velhas carroças puxadas por mulas (figura 19) — que ficou claro a 

necessidade de considerar a realidade econômica e social na qual estavam imersos. 

Claro que essa auto-legitimação não foi imediata, mas foi a partir dos movimentos 

intelectuais da Semana de 22, a fragilização dos modelos importados e a obsessão pela 

modernidade das novas "camadas urbanas em ascensão" que o Brasil passou a se repensar 

21 NEVES, M. S. As vitrines do progresso. Rio de Janeiro : PUC/FINEP, 1986, p. 51. 
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como nação. Foi a partir deste choque de realidade que se passou a adular os valores 

nacionais22. 

Tais agentes passaram a se julgar tão comprometidos com a modernização do país e ao 

mesmo tempo tão preparados que, quando foram retomados os planos de remodelar a cidade 

— projeto que tinha sido suspenso na administração de Alaor Prata (1922-1926) —, 

questionaram a "importação" de um dos mentores do urbanismo mundial. Se a discussão 

sobre a contratação de Agache para a elaboração de um plano de embelezamento da cidade 

ilustra como esta classe de profissionais já se encontrava organizada, a sua contratação mostra 

que, apesar da sua organização, não estavam unidos em torno do ideal de brasilidade 

imaginado pelos intelectuais. E, além disso, as mudanças não ocorriam do dia para a noite. As 

elites agrárias ainda viam a cidade "apenas como cenário do poder"23 e, para decorá-lo, nada 

melhor que um ilustre arquiteto-urbanista francês. 

Quando foi contratado, em 1928, pelo prefeito do Distrito Federal Antônio Prado 

Júnior para fazer uma série de conferências sobre urbanismo na capital, Alfred Agache 

encontrou um ambiente onde imperava a competência técnica do engenheiro civil. Esta classe 

— melhor articulada com os rumos de modernização do Brasil, com uma formação acadêmica 

voltada para as novas necessidades e com o controle de boa parte de cargos administrativos — 

tinha grande influência na transformação das cidades. 

Quanto à definição estética e funcional das cidades, as tarefas eram divididas — 

desproporcionalmente — entre dois tipos de especialistas, digamos, modernizadores da 

22 Este "choque de realidade" é apresentado por Norbert Elias quando estuda o intercâmbio dos costumes no 
século XVIII e como uma nova cultura, mais "evoluída" pode provocar reações que vão além da su mera 
implementação, ou nas palavras do autor o "choque de realidade, na medida em que afeta o valor emotivo do 
estado atual de uma nação no tocante às suas futuras possibilidades, meramente reforça uma tendência já 
existente no sentimento nacional de que a nação é e sempre foi, com sua herança eterna, inalterável, e possui um 
valor afetivo muito maior, como meio de autolegitimação e como expressão da escala nacional de valores e ideal 
nacional, do que qualquer promessa ou ideal localizado no faturo". ELIAS, Norbert. O Processo civlilizador. 
Primeiro Volume : uma história dos costumes. 2 ed. Rio de Janeiro : Jorge Zahar Ed., 1994, p. 230. 

23 SILVA, Lúcia Helena Pereira. Engenheiros ..., op. cit., p. 38. 
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paisagem: aos acima citados engenheiros e os arquitetos. Mas, ao mesmo tempo que os 

engenheiros ditavam as ações de saneamento, tráfego e demais funções da cidade, aos 

arquitetos sobrava as definições estéticas, na maioria das vezes da decoração e ornamentação 

das fachadas que definiriam o cenário de cidade moderna. 

Não cabe aqui um detalhamento da discussão entre engenheiros e arquitetos sobre a 

chegada de Agache no Brasil. Mas é interessante relatar que, durante sua estadia no Brasil, 

quem sempre apoiou e sustentou suas idéias foram os membros de clubes de engenharia. Para 

os arquitetos brasileiros — que também se achavam capazes de defender a nossa 

modernização — Agache não era mais do que concorrência. 

Para os engenheiros, ele era um aliado na construção da nova capital. Podemos dizer 

que, por controlarem os assuntos técnicos da cidade, os engenheiros estavam mais próximos 

dos propósitos do urbanismo-científico que Agache trazia da França. 

Na verdade Agache foi convidado para solucionar o "vazio" (figura 20) deixado com 

o arrasamento do Morro do Castelo, ou seja, suas idéias seriam usadas para resolver mais uma 

questão pontual dos problemas urbanos da capital, seguindo a tradição equivocada do 

"urbanismo" nacional, que em nada resolvia os verdadeiros problemas da cidade. Acontece 

que, em vez de se limitar a questão do "vazio", Agache aproveitou para expor, e porque não 

dizer, esclarecer a grandiosidade social do urbanismo francês aos setores interessados. 
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Figura 19 - Cenas do desmonte do Morro do Castelo 
(1924). 

O desmonte do Morro do Castelo era uma meta de 
sucessivas administrações do Distrito Federal. 
Finalmente arrasado, em seu lugar permaneceu 
uma enorme esplanada que, durante pelo menos 
oito anos, permaneceu vazia a espera de um plano 
de urbanização. 
A contratação de Agache para solucionar o 
"vazio" marca o debut do profissionalismo do 
tratamento urbano para as cidades brasileiras. 
A metodologia científica agacheana vêm "curar" 
os administradores locais da "epidemia de 
urbanité " que assolava a capital. 

Figura 20 - A esplanada aberta com o desmonte do 
Morro do Castelo (1924). 
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Muito mais do que um instrumento de reforma física no meio, seu urbanismo era uma 

Ciência que interferia, ou intentava intervir, na sociedade. A cidade e a comunidade eram 

vistas como um único elemento, um corpo humano, por exemplo. Esta, aliás, a metáfora 

preferida do urbanista até a década de 20. Em uma conferência na Exposição La Cité 

Reconstituée, na cidade de Strasbourg em 22 de junho de 1916, Agache expõe como o 

urbanismo pode ser compreendido: 

J'avais, pour facilité de la démonstration, étabili un parallèle entre la ville et le 
corps humain. Das celle-là, como dans celui-ci, on trouve des organes et des 
fonctions, une alimentation, une circulation, me digestion, une respiration, des 
centres nerveux, etc... Et cette image me paraissait devoir mieux faire comprendre 
les soins dont on a besoin d'entourer les villes, surtout lorsqu'elles traversent des 
crises de croissance. Dans bien des cas, le diagnostic d'un mauvais état urbain 
s'impose, et, seul, un sécialiste averti est en mesure de l'établir.24 

O discurso de se diagnosticar a cidade, analisando o seu passado e o seu presente para 

poder classificar o tumor que a corrói; encontradas as causas o próximo passo é propor uma 

cirurgia — como o desobstrução de suas artérias, ou seja, suas ruas — e, dependendo do 

caso, determinar certos cuidados, como receitar uma rígida dieta, para que futuramente as 

coisas não fujam do controle e ela possa crescer sem problemas.25 Esse discurso fisiologista 

de Agache foi preparado para as cidades européias que sofriam com o inchamento 

populacional provocado pela industrialização ocorrida nos séculos XVIII e XIX, mas isso não 

impediu a sua "tradução" para o caso da Capital Federal. 

24 "Eu vou, para facilitar a demonstração, estabelecer um paralelo entre a cidade e o corpo humano. Naquela, 
como neste, encontramos órgãos e as funções, uma alimentação, uma circulação, uma digestão, um respirar, o 
centro nervoso, etc... E esta imagem me parece a que melhor faz compreender o cuidado com que necessitamos 
tratar as cidades, especialmente quando atravessam as crises do crescimento. Em muitos casos, o diagnóstico de 
um estado urbano crônico é essencial, e, somente um especialista informado está habilitado para estabelecê-lo." 
AGACHE, Donat Alfred. "Les grandes villes modernes et leur avenir." In:. GAULTIER, Luis. Exposition de la 
Cité reconstituée, esthétique et hygiène. Rappot Général. Paris : Associations Générale des hygiénistes et 
techniciens municipaux, s/d., p. 239. 

25 Os termos diagnóstico, cirurgia e dieta foram emprestados do texto de BRUANT, Catherine. "Donat Alfred 
Agache : urbanismo, uma sociologia aplicada". In.: RIBEIRO, L. C. & PECHMAN, R. M. Cidade, povo e 
nação..., op. cit. 
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Tratar a cidade como um enfermo e as reformas urbanas como a única salvação era 

uma das estratégias de divulgação do urbanismo e, como não poderia deixar de ser, uma 

tentativa de ampliação do campo de trabalho do urbanista e uma tentativa de manutenção da 

influência cultural francesa no mundo ocidental. 

O discurso sociológico-artístico-científico de Agache, concordava com a maneira 

como os administradores/engenheiros/higienistas tratavam os problemas das cidades no Brasil 

e com as mudanças que pretendiam empreender na paisagem e na sociedade. Sua aceitação 

era ainda mais viável porque o urbanismo francês trazia consigo o status de ser uma Ciência, 

com método de pesquisa e aplicação. Era o tipo de credencial que abria qualquer porta na 

república do positivismo. 

O urbanismo — ou ciência das cidades26, como preferia Agache — combatia o caráter 

"instintivo" do estudo das cidades na qual o Brasil se encontrava, ou seja, a interferência no 

meio baseado na ação/reação, sem um planejamento racional e sem a consideração da 

aglomeração como um todo, sem um método monográfico que analisasse seu passado, e que 

indicasse (ou previsse) o seu futuro. A ciência das cidades era um amadurecimento da relação 

do homem com o mundo que ele havia criado. 

L'Urbanisme moderne doit s'efforcer de satisfaire aux desiderata nouveaux, 
conditions nées par besoins de circulation, d'hygiène et de confort, conformes à 
notre vie actúale. 

Il y a autant, de différence entre un architecte urbaniste d'aujourd'hui et na 
archictect philosophe de l'antiquité qu 'entre un astronomo et un astrologue, un 
chimiste et un alchimiste. Et pourtant, nous trouvons souvent des gens peu avertis 
qui, après avoir nié l'intérêt des études urbanistes, viennent nous dire sans 
apercevoir les démentis qu'ils se donnent à eux-mêmes qu'en tous cas ses 

26 "Science des villes", nas palavras do urbanista. Idem., p. 239. 
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questions sont vieilles comme monde et qu 'il n 'est pas nécessaire de faire autant 
de bruit autour d'un "isme " nouveau.27 

Para o Prefeito Prado Junior era necessário um cientista como Agache para curar e 

preparar a capital — e por extensão todo o país — para o seu brilhante futuro. O mais 

importante é que esse futuro glorioso não era mais calçado na distante realidade francesa, mas 

finalmente estimado a partir do presente local. 

O plano apresentado por Agache em 1928 respondia aos anseios das elites que 

aprovaram a sua contratação. Nele se encontravam a cientificidade, a reforma estética e a 

promessa modernizadora. 

A metodologia urbanística apresentada por Agache estava carregada de conceitos 

positivistas, principalmente no que se refere a evolução e organização das cidades. O 

urbanismo, segundo Agache, era uma ciência concreta que se baseava no conhecimento 

histórico e monográfico de determinada cidade e região. À história caberia confirmar e 

especificar os sistemas de relações estruturais do presente e — a partir destes — definir as 

transformações adequadas. Para traçar as tendências da evolução urbana deverão ser levados 

em conta os princípios permanentes — que atuam em toda parte e, da mesma forma, nos 

diferentes países —e os princípios particulares — que definem as especificidades da 

aglomeração. Através da comparação com outros centros urbanos, segundo o método do 

urbanismo-ciência, seria possível classificar, explicativamente, o desenvolvimento da cidade 

em dois sentidos: um.relacionai (que determina proximidades) e outro generativo (que define 

uma potencialidade de "existência futura"). Segundo Catherine Bruant, "a noção de 

27 "O Urbanismo moderno deve se esforçar para satisfazer as novas exigencias, circunstancias nascidas das 
necessidades de circulação, higiene e conforto, condicionadas a nossa vida atual. 

Há, no entanto, a mesma diferença entre um arquiteto-urbanista de hoje e do arquiteto-filósofo da antigüidade 
que entre um astrônomo e um astrólogo, um químico e um alquimista. No entanto, nós encontramos 
freqüentemente pessoas pouco informadas que, antes de ter negado interesse nos estudos urbanísticos, vêm nos 
dizer sem perceber o mal que fazem a si mesmos que, em todo caso, suas questões são tão velhas quanto o 
mundo e que não é necessário fazer tanto barulho em torno de um 'ismo' novo". AGACHE, Donat Alfred. "Les 
grandes villes ...", Idem., p. 238. 
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classificação remete a uma visão organicista da cidade. Sua utilidade está em conduzir ao 

universal, em elaborar as leis de evolução e um repertório das repercussões — da ação e da 

reação — das contigências sociais sobre a produção espacial" . O pensamento agacheano 

possuía essa vertente evolucionista, ele acreditava na evolução "positiva" da cité, "visto que a 

cidade é uma manifestação concreta da atividade dos agrupamentos humanos, da sociedade 

urbana".29 

O urbanista deve estudar relativamente o passado e o presente, a criação e a evolução, 

a organização e o funcionamento das cidades. Munir-se de todo o material que esteja á sua 

disposição — estatísticas, estudos demográficos e geográficos, papel econômico da cidade, 

etc. — para que seu estudo monográfico seja o mais rico e preciso possível. Esses dados 

permitirão a mais clara interpretação urbanística da aglomeração em estudo. 

O teor positivista de suas idéias urbanísticas provavelmente contribuiu para sua 

contratação, já que na época grande parte do aparelho estatal era dominado por uma elite 

intelectual que adotava o positivismo comtiano como diretriz governamental. Um outro fator 

que pode ter favorecido a contratação do urbanista francês, além das questões ideológicas, 

talvez tenha sido o papel que ele e outros filósofos sociais, como Jean Izoulet, reservavam às 

elites locais no processo de modernização. 

A elite é (...) comparada ao cérebro social. Ela sensibiliza o corpo social. E, 
justamente para cumprir esta função, o "Renascimento das Cidades " pretende 
convocar o homem de ciência30 -

No caso brasileiro, as elites das primeiras décadas do século XX não podiam ser 

definidas como um grupo homogêneo. Longe disto. Se havia as camadas urbanas em 

28 BRUANT, Catherine. "Donat Alfred Agache : urbanismo, uma sociologia aplicada". In.: RIBEIRO, L. C. 
& PECHMAN, R. M. Cidade, povo e nação..., op. cit., p. 176. 

29 Idem., p. 185. 
30 Idem, ibidem, p. 181. 
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ascensão31, ainda se encontravam, bem instalados, os representantes da velha oligarquia agro-

exportadora cuja aceitação às idéias de reformulação social era praticamente nula. Para eles, a 

cidade era, e nunca deixaria de ser, mais que um cenário do poder; logo, tudo o que ela 

necessitava era uma reforma estética; afinal, já era tempo da cidade suprimir o "contraste 

humilhante entre a suprema majestade da natureza e a singular mesquinhez da obra 

humana" . 

Tal imposição não seria problema para Agache. Ao introduzir suas idéias no Plano de 

remodelação, extensão e embelezamento, proposto para o Rio de Janeiro, ele escreve: "esta 

cidade que goza da mais encantadora moldura tem radiante e imenso futuro, merecendo 

tornar-se, sob o ponto de vista de remodelação, a mais bela do mundo"33. Se, de um lado 

havia uma proposta de estudo da cidade em sua totalidade — mediante um estudo metódico 

da geografia humana e da topografia urbana sem descurar as soluções financeiras — onde 

as soluções pontuais davam lugar ao crescimento planejado e racional, respondendo aos 

interesses das novas elites, por outro lado, o plano também atendia aos anseios estéticos dos 

mais tradicionalistas, o que freava qualquer inovação estética que se distanciasse do "estilo" 

Beaux-Arts europeu. 

Segundo Vera Rezende, "a existência do plano [de remodelação do Rio de Janeiro] 

pode ser considerada como uma acomodação do espaço urbano entre os interesses 

oligárquicos e a burguesia industrial",34 porque atendia aos interesses e necessidades 

industriais da burguesia urbana que crescia e, ao mesmo tempo, mantinha a estética de cenário 

que sempre agradou às oligarquias (figura 21 e 22). Assim, continua Vera Rezende: 

31 O termo é de REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. 9 ed. Campinas : 
Perspectiva, 2000, p. 150. 

3 Apelo do Dr. João Augusto de Mattos Pimenta para a adoção de um plano regulador para o Rio de Janeiro 
publicado no Correio da Manhã, 31/10/1926. 

33 AGACHE, A. D. Cidade do Rio de Janeiro, remodelação, extensão e embellezamento. Rio de Janeiro, 
1930, p. 19. 

34 REZENDE, Vera. Planejamento Urbano e Ideologia. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1982, p. 39. 
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O plano de remodelação é, portanto, a nivel ideológico uma concessão da 
oligarquia à parte da burguesia que já se aproxima do poder e que habita a 
cidade, empreendendo as mudanças necessárias ao desenvolvimento urbano e a 
sua adequação ao sistema capitalista. Não podendo mais ignorar a cidade, a 
oligarquia já em declínio, numa época de agitações e reivindicações, decide 

35 empreender essa remodelação. 

Esse empreendimento em conjunto não deve ser compreendido como uma luta de 

classes, porque ambas desejavam fazer da cidade a expressão de um projeto de modernidade. 

Era de interesse comum que o Brasil tivesse, aos olhos do estrangeiro, as qualidades de nação 

moderna. A capital da nação aspira aos ornamentos de cidade monumento e, assim como Paris 

era a capital cultural do mundo, o Rio de Janeiro seria o símbolo de um novo Brasil, um país 

cuja sede principal não deveria nada em exuberância quando comparadas com as demais 

cidades do mundo. 

A preocupação com a opinião mundial era tão grande que o principal monumento do 

plano, a Entrada no Brasil (figuras 23), parecia não ser construída para valorizar o lugar onde 

seria levantada, mas para agradar aos viajantes que desembarcariam na Baía da Guanabara. 

O Rio de Janeiro oferecerá assim à admiração do visitante chegado por mar uma 
entrada monumental, correspondente à importância e aos destinos da capital. E aí 
que as autoridades receberão as personalidades eminentes que chegam por vapor 
ou por hidroavião, aos quais poderão desembarcar por meio de lanchas diante da 
escada de honra emoldurada por duas grandiosas colunas rostíais36 

35 REZENDE, Vera. Planejamento..., idem, p. 40. 
36 AGACHE, A. D. Cidade do Rio...., op. cit., p. 161. 
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Figura 21 - Distribuição de avenidas e prédios públicos na região do 
Flamengo e do Castelo. 

Alguns aspectos do Plano de 
Embelezamento do Rio de Janeiro 
proposto por Agache em 1928. 
Apesar do Plano ir muito além das 
meras reformas estéticas — possuía 
um profundo estudo geográfico e 
social da Capital Federal — na região 
do Castelo (motivo da contratação do 
urbanista francês) foram propostas 
medidas urbanísticas inspiradas no 
City Beautiful, que tinha como 
principal característica paisagem 
monumental. 
Em detalhes o principal componente 
estético do Plano: a Entrada do Brasil. 
O conjunto urbanístico e arquitetônico 
da Entrada regista a imensidão do 
complexo de inferioridade —que 
assolava às elites brasileiras 
residentes no Rio de Janeiro. 
Toda pompa da "novo cenário " era 
voltada para as "personalidades 
eminentes " que vinham do estrangeiro. 
Aparentemente toda profundidade 
sociológica do discurso agacheano 
sucumbe à necessidade de 
reconhecimento internacional. 

Figura 22 - A Entrada do Brasil. 

Figura 23 - A Entrada do Brasil (detalhe). 
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Figura 24 - Solução urbanística para o região do Morro do Castelo (planta). 

Para a área do desmanche do morro do 
Castelo, Agache propôs uma imensa praça, 
dotada de um espelho d'água cercado por 
altíssimas palmeiras (como as existentes no 
Jardim Botânico) que, juntamente com um 
conjunto de arranha-céus, formariam uma 
paisagem digna do resplendor da beleza 
natural que cercava Capital brasileira. 

Figura 25 - Solução urbanística para praça do Castelo 
(perspectiva). 

Figura 26 - Solução urbanística para o região do Morro 
do Castelo (perspectiva). 
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Além desta entrada monumental, toda a área central da cidade receberia um tratamento 

no estilo City Beautiful, com edifícios de arquitetura suntuosa — inspirados nos traços da 

École de Beaux-Arts de Paris, é lógico (figuras 24 a 26) —, largas avenidas e refinados 

parques públicos. O próprio Agache afirmava em seu projeto: "Nada de planos acanhados. 

Nada de planos pequenos. Eles não têm o privilégio de atingir os nervos dos homens e quase 

sempre ficam inacabados. Levantai, pois, planos grandiosos."37 

Era como se a exuberância da paisagem proposta pela reformulação da cidade e pela 

paisagem natural do Rio de Janeiro fossem proporcionais à grandiosidade do futuro da nação 

ou, quem sabe, inspirasse aos trabalhadores, empresários, fazendeiros, políticos e demais 

cidadãos a se esforçarem, a suarem para fazer do Brasil um país a altura da sua bela capital. 

Afinal, essa era uma das propostas do urbanismo moderno: mudar o ambiente para mudar o 

comportamento das pessoas ou, nas palavras de Agache, "obter, pela própria estrutura da 

cidade, a ordem e a coesão social que permitam às coletividades exigir do indivíduo o 

máximo de esforço útil e a este obter, do grupo, os meios de se desenvolver plenamente com 

liberdade e bem-estar."38 

Muito do conceito de ação social, tão presente no discurso urbanístico agacheano, 

perdeu-se quando aplicado à realidade carioca da década de 20. O caráter "cartão postal para 

o mundo" acabou sufocando as boas intenções do plano direcional, isso porque talvez a 

modernização estética fosse o ponto de concordância entre os agentes definidores mais 

tradicionalistas e as classes urbanas emergentes. A influência das culturas importadas — 

especialmente a francesa — ainda era muito presente; "quanto mais o Brasil se aproximasse 

37 Idem, ibidem., p. 19. 
38 BRUANT, Catherine. "Donat Alfred Agache : urbanismo, uma sociologia aplicada". In.: RIBEIRO, L. C. 

& PECHMAN, R. M. Cidade, povo e nação..., op. cit., p. 180. 
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da França, mais ele reencontraria a si mesmo", diziam os representantes do Groupment des 

Universités et Grandes Écoles de France pour les Relations avec VAmérique Latine39. 

Um dos motivos do piano de remodelação ser entregue a um francês era justamente 

fazer com que a "civilidade francesa" estivesse mais presente no dia-a-dia da nação. O avanço 

do urbanismo-ciência em relação às importações estilísticas do século XIX está no fato de que 

o conceito de modernidade propagandeado pelo método de Agache respeitava a 

regionalidade, a especificidade brasileira. Essa era a intenção dos intelectuais que 

promoveram a revolução cultural de 1922. Ainda que não fosse uma independência total do 

pensamento brasileiro, o fato de que alguns valores nacionais pudessem moldar a 

modernidade brasileira já era uma grande evolução frente à estagnação copista dos anos 

anteriores. 

A valorização do meio urbano estava inserida no processo de redefinição nacional 

lançada pelos intelectuais da Semana de 22. A aceitação de novos conceitos em relação à 

cidade — que aos poucos deixava de ser mero cenário da modernidade para se tornar seu 

principal centro criador — confirmavam o crescimento de uma mentalidade industrialista na 

economia brasileira. 

Era na sua imagem — bela, funcional e higiênica — que seriam encontrados os 

méritos do progresso. As idéias de Agache deram uma nova dimensão aos centros urbanos, 

seus questionamentos sociológicos substituíram a parcialidade das soluções pontuais — que, 

apesar da justificação higienista, possuía acima de tudo um caráter elitista de "limpeza 

territorial", como vimos no caso do Morro do Castelo e como podemos encontrar em qualquer 

39 MARTINIÉRE, G. "Aux orígenes de Ia coopération universitaire entre la France el PÁmerique Latine: 
George Dumas et le Brésil (1900-1920) In.: Revue de Relations Internationales. Paris : Printemps, n. 25, 1981, p. 
65-66. (retirado de RIBEIRO, L. C. & PECHMAN, R. M. Cidade, Povo.., op. cit., p. 361.) 
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outra grande reforma urbana do período — pela compreensão da urbe como um corpo em 

contínuo tratamento. 

A partir das idéias de Agache, o urbanismo se profissionaliza no país. As composições 

arquitetônicas, que antigamente só respondiam a questões estéticas, passaram a respeitar 

principalmente as características funcionais da cidade. Esses dois elementos — estética e 

funcionalidade — regiam, a partir de então, toda e qualquer interferência no meio e, ainda que 

fosse uma medida de modernização do ponto de vista dos administradores, ainda estava presa 

à influência cultural extema, francesa principalmente. 

Até princípios da Segunda Guerra Mundial essa referência não seria mudada, e talvez 

a frase mais verdadeira sobre o "estreitamento dos laços intelectuais" entre Brasil e França 

seja a proferida por George Dumas que dizia que 

Sem a França o Brasil não seria o Brasil, sem as idéias importadas não poderia 
produzir suas próprias idéias, sem o reconhecimento do outro não poderia 
reconhecer-se a si mesmo.40 

Esta citação nos alerta para o aspecto mais importante — pelo menos para os 

administradores, técnicos, urbanistas, sanitaristas e arquitetos brasileiros — de se atingir a 

modernidade: o fato desta ser reconhecida mundialmente. Por isso a Capital Federal não 

poderia se contentar mais com meras reformas casuais, freqüentes até a década de 20. 

Essa dependência da aprovação externa se refletia, em menor escala — regionalmente 

— com as demais capitais da federação. A partir da institucionalização da urbanidade como 

expressão de progresso, assim como meio de atração de recursos, os centros periféricos (fora 

do eixo Rio-São Paulo-Minas) passam a receber um tratamento muito distinto do vigente 

descaso. 

40 Idem, ibidem. 
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A política de modernização e integração do interior selvagem à costa civilizada, com o 

objetivo de unir definitivamente a federação, embalada pelo ideologismo da Marcha para 

Oeste41, baseava-se na adaptação desses centros periféricos à nova realidade (industrialista, 

preferencialmente) proposta para o Brasil. Capitais como Curitiba seriam reformadas para 

inspirar e atrair a civilidade para o "sertão". 

41 Cf. "A nação em marcha" In.: LENHARO, Acir. Sacralização da Política. 2 ed. Campinas : Papirus, 1986. 



Capítulo II 

— O urbanismo em Curitiba no Estado novo — 

Durante a década de 30, efetivamente, o Brasil modificou sua estrutura econômica. A 

industrialização — polarizada em suas duas metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo — ditava as 

necessidades urbanas e, aos poucos, alterava a fisionomia das cidades. O urbanismo, teórica e 

ideologicamente, apoiava essa transformação porque era na confirmação de uma ordem industrial 

que seu campo de trabalho se institucionalizaria, definitivamente, nos planos de modernização do 

Brasil. 

Como nas demais mudanças políticas, o governo do pós-30, a Nova República, necessitava 

diferenciar-se do governo anterior. Novamente a modernização é a palavra de ordem, uma vez que a 

conjuntura política da Revolução de 30 favorecia a implantação do ideal urbano industrial — 

cogitado desde a virada do século e sempre adiada pela influência das oligarquias tradicionalistas. 

Entre 1930 e 1937, a duração da Nova República, os agentes modeladores da modernidade 

definiram sua área de atuação. Se no mais alto nível da política nacional as mudanças não passavam 

de rituais conciliatórios entre os que mandavam e os que deixavam de mandar, quando focalizamos 

o processo de renovação das administrações locais — principalmente as prefeituras das metrópoles 

— percebemos que uma nova geração toma conta dos negócios da cidade. 
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A política liberal aplicada às reformas urbanas, cuja potencialidade para o bem social era 

sempre questionável, dava lugar a uma prática regida pela razão técnica, ou seja, pretende-se que o 

gerenciamento do espaço urbano deixava de atender aos caprichos e delírios de uma aristocracia 

pseudo-europeizada e passava a responder as necessidades técnicas de um centro em evolução, 

necessidades estas definidas por um corpo administrativo especializado. 

Ao determinar que as funções citadinas seriam responsabilidade de um corpo técnico — 

como Serviço Técnico, sugerido por Agache em 1928 —, os engenheiros conquistavam um antigo 

objetivo: uma reorganização administrativa onde as pressões políticas partidárias interferiam menos 

na política do espaço urbano. O tratamento científico da cidade também estabeleceu e perpetuou o 

campo de atuação destes profissionais. 

Boa parte deste novo pensamento gerencial se deve a metodologia e as idéias de 

administração urbana propostas por Agache. Se no Rio de Janeiro muito pouco foi implementado, 

concretamente 

o plano serviu de elemento fundador de uma cultura administrativa dentro da prefeitura, 
pois continha todos os elementos (dispositivos legais e executivos) necessários para a 
intervenções no locus urbano. Os técnicos alocados na administração municipal 
passaram a utilizá-lo como ponto de referência para as discussões dos problemas da 
cidade.42 

Assim, apesar das mudanças no panorama político da década de 30 (a Revolução de 30), as 

questões relativas à modernização das cidades buscavam freqüentemente respaldo no urbanismo 

científico. Dessa maneira, a ciência das cidades estabeleceu-se como elemento obrigatório para 

administração urbana, e o engenheiro urbanista assegurou sua supremacia no mercado das 

representações simbólico modernizantes do Estado. 

Os princípios básicos do urbanismo científico — circulação, estética, setorização e higiene 

— apresentados na obra La Remodelacion d'une capitale. Aménagement, extension, 

42 SILVA, Lúcia Helena Pereira. Engenheiros, arquitetos e urbanistas: a história da elite burocrática cidade do Rio 
de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro : IPPUR, 1995, p. 175. 
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embellissement, publicado por Agache em Paris (1930), tiveram uma aplicação limitada na cidade 

do Rio de Janeiro. Uma explicação mais coerente para esse "desperdício" foi que as administrações 

municipais, estaduais e federais, ritmadas pela sua morosidade habitual, não acompanharam o 

crescimento da cidade; uma outra refere-se a mudança do corpo administrativo, fato que 

prejudicava as ações a longo médio ou a longo prazo — como intervenções urbanísticas complexas 

como um plano diretor. Podemos aliar a esses dois fatores as pretensões particulares de cada 

prefeito, governador ou presidente que, não raramente, interrompia as obras de seu predecessor, 

simplesmente para não lhe dar créditos de bem feitos da comunidade. Logo as medidas apontadas 

por Agache tornaram-se ultrapassadas, a ponto de não terem viabilidade de aplicação. 

Mesmo assim, com a Revolução de 30 e a crise do estado oligárquico, a situação continuava 

favorável às idéias de Agache. O país ainda se ressentia da ausência de modernidade. Durante toda 

a década de 30 e ainda no Estado Novo, as propostas de reformulação, principalmente no que tange 

à questão de circulação sugeridas no Plano Diretor do Rio de Janeiro foram levadas em conta, 

sempre que possível, na "nova" modernização da capital. 

A estética neoclássica deu lugar às pretensões populistas do "pai dos pobres", inspiradas na 

arquitetura fascista — era uma nova linguagem. Essa arquitetura era uma manifestação que hoje nos 

remete aos tempos de uma rígida ação política caracterizada pelo autoritarismo. "Era uma nova 

arquitetura, de características racionalistas e inovadoras frente às obras ecléticas do período, mas 

que apesar das mudanças apresentadas não significava um total rompimento frente á produção 

corrente, aspecto este que muito se assemelhava às posturas de um Estado conservador que buscava 

construir um país moderno"43. 

Durante os sete anos que separam a Revolução de 30 do Estado Novo, a arquitetura e o 

urbanismo definiram suas esferas de atuação e sua função social dentro do projeto nacionalista 

43 DIÊGOLI, Leila Regina. "A arquitetura oficial e o Estado Novo". In.: Revista Cidade. São Paulo : Departamento 
do Patrimônio Histórico. Ano 3, set. 1996, p. 46. 
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modernizante de Getúlio Vargas. A arquitetura, a partir da sua regulamentação profissional e da 

renovação de princípios (primeiro inspirados no racionalismo fascista de Salazar, depois os 

neoclassicismos de Mussolini e Hitler e então a adoção da arquitetura moderna como modelo), 

assumiu o papel de representação da "nova ordem" social que regia o regime do Estado Novo, 

ocupando-se de projetos monumentais (como, por exemplo, prédio do Ministério da Educação e 

Saúde). 

Na arquitetura encontrava-se a linguagem modernizante que expressaria a passagem de uma 

sociedade agro-exportadora para a urbano industrial, a busca de uma monumentalidade que 

celebrava um novo regime que tentava construir uma imagem de modernidade. 

A prática urbanística seguia um outro rumo dentro da reorganização do Estado. Sua função 

era de expandir por todo o território a modernização das cidades — mais ou menos uma adaptação 

da Lei Cornudet44 que obrigava toda cidade francesa maior de 20.000 habitantes a ter um plano 

regulador. Ideologicamente definida como Cruzada Rumo ao Oeste, a modernização das cidades 

periféricas — mais precisamente as capitais de estado fora do eixo Rio-São Paulo — era uma das 

bases do projeto desenvolvimentista de Vargas, que tinha como carro-chefe os planos urbanos 

ordenadores. 

Seguindo os ideais da cruzada, o urbanismo seria o portador da civilidade nacional, 

procurando amenizar as disparidades entre a costa — moderna, industrializada e urbana — e o 

interior — agrário, atrasado e despovoado. 

A política de interiorização do Estado Novo ampliou consideravelmente o mercado 

urbanístico no país. Novas cidades eram criadas para assegurar a povoação das áreas ainda virgens 

do território nacional — Goiânia, Londrina e Marília (fundadas em 1933) e Maringá uns dez anos 

depois —, enquanto que as mais tradicionais eram condicionadas à nova temporalidade urbana. 

44 Lei de 14 de março de 1919 (França) que já em 1935 enfrentava resistência das prefeituras francesas, instalando 
uma crise no mercado de trabalho dos urbanistas que, como fez Agache, procuravam novos filãos. 
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A partir de 1939, com sua instalação definitiva no Brasil, Agache passou a ser um 

"conselheiro" do Estado Novo em matéria de urbanismo, assumindo o assessoramento técnico (não 

podia mais assinar projetos por causa da política de valorização dos profissionais brasileiros) da 

firma carioca Coimbra Bueno & Cia Ltda., que foi responsável por uma série de estudos de 

urbanização de cidades fluminenses e algumas capitais brasileiras, entre elas Curitiba. 

Agache em Curitiba: "os foros de uma verdadeira capitai.. " 

1943. A cidade de Curitiba comemorava os 250 anos de sua fundação. Após quase noventa 

anos como capital de um Estado politicamente emancipado, Curitiba ainda era uma cidade 

provinciana. Ou melhor, na definição dos técnicos do Plano de Urbanização era 

uma cidade agradável, mas sem caracter definitivo, possue largas avenidas e ruas 
aprazíveis, mas que se cruzam em ângulo réto, num traçado mais ou menos xadrez, sem 
preocupação de harmonizar-se com a topografia do terreno nem de aproveitar-se dos 
recursos que pode proporcionar.45 

Segundo Ayrton "Lolo" Cornelsen, técnico da Divisão de Viação, Transporte e 

Planejamento da prefeitura, que acompanhou Agache em suas vistorias na capital, as palavras do 

urbanista sobre a cidade foram: "Curitiba é uma bosta! Ela não tem saída, é um aglomerado de 

praças cercado de quadras por todos os lados"46. Estas duas versões — a oficial e a extra-oficial — 

aparentemente confirmam a necessidade de "arrumar" a cidade, segundo os padrões de 

modernidade colocados pelo Estado. 

Curitiba, na década de 40, era uma cidade em crescimento que, segundo seus 

administradores, estava suficientemente consciente das suas grandes possibilidades e a fixação das 

45 BOLETIM PMC - Prefeitura Municipal de Curitiba. Curitiba : Secretaria da Prefeitura, ano II, n. 12, 1943, p. 10. 
46 Entrevista com Ayrton "Lolo" Cornelsen em 06/08/1999. 
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linhas gerais de seu crescimento, a prevenção contra problemas futuros — fruto das tais 

possibilidades — eram uma demonstração da maturidade da cidade em relação ao progresso. 

Em seu relatório, ainda seguindo a metodologia de 1928, analisava o passado (Introdução 

Histórica) e o presente {Situação Econômica da Cidade em Relação ao Estado e ao País) da cidade 

para determinar os passos corretos para um futuro (Plano de Remodelação, Extensão e 

Embelezamento) sem os problemas freqüentemente que atingem uma cidade em expansão 

(congestionamentos, má distribuição dos setores da cidade, obras inúteis, poluição e crise dos 

equipamentos sanitários). 

Curitiba, segundo a avaliação dos técnicos que acompanhavam Agache em suas pesquisas, 

não apresentava um quadro de crise dos equipamentos urbanos e, em linhas gerais, sofria três 

problemas urbanos: saneamento, descongestionamento, necessidade de órgãos funcionais. Assim 

que fossem atenuados tais empecilhos, Curitiba deixaria de ser "uma aglomeração de casas sem 

característica que a distinga" e passará a ser "uma grande cidade orgânica, um complexo inteiriço, 

com uma fisionomia própria de uma Capital."47 

Saneamento 

O saneamento, colocado no plano como um "problema bastante antigo", é trabalhado no 

terceiro capítulo do relatório. Para os técnicos da Coimbra Bueno os principais problemas com a 

salubridade da Capital estão ligados às freqüentes inundações do Rio Belém e da situação precária 

do sistema coletor e condutor de águas da cidade — "prejudicados pela imprevidência do traçado 

• jo 

antigo das ruas já edificadas" . Para solucionar o problema das enchentes foi prescrito a dragagem 

da área inundável dos dois principais rios da cidade: o Iguaçu e o Belém, sendo que para a zona do 

Baixo Belém foi aconselhada a sua delimitação, impedindo a construção de edificações e estradas 

até que a dragagem fosse executada. 
47 BOLETIM PMC, op. cit...., p. 11. 
48 Idem., p. 85. 
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A crise das redes coletoras e distribuidoras de águas era fruto da irracionalidade do 

desenvolvimento urbano de Curitiba que, segundo o Relatório, acabou estrangulando o sistema de 

coleta de águas poluídas que, com o aumento das chuvas, tornavam inevitáveis os transbordamentos 

e, por conseqüência, a possível geração de "surtos doentios epidêmicos ou endêmicos" que 

comprometiam a integridade da saúde pública da promissora Capital. 

Para os planejadores, ao serem sanados os problemas relativos às "águas" da cidade, a 

composição dos canais a céu aberto que cortavam a cidade seriam outro motivo de orgulho, ornando 

a nova paisagem da moderna Curitiba — como fazia o Sena parisiense (figura 27) ou o Tietê dos 

sonhos de Prestes Maia (figuras 28 e 29) — e preservando os tradicionais recantos de lazer da 

cidade como o Passeio Público, banhado pelo Rio Belém (figuras 30 e 31). 

A solução para os problemas de escoamento e inundações da Capital foram projetadas 

levando em consideração a economia, a eficiência sanitária e a estética. Assim esses canais, quando 

não fossem encobertos — no caso de ruas ou quintais —permaneceriam "descobertos, formados por 

um revestimento de cimento armado até o nível das enchentes normais, subindo-se depois, com 

taludamento a 45 graus e gramado, até as banquetas laterais, arborizadas"49 (figura 32). 

49 Idem., p. 87. 
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Figura 27 - Vista aérea do Rio Sena. 

A canalização dos rios e canais que 
cortavam as grandes cidades era 
fundamental para a preservação da 
imagem das aglomerações 
modernas. 
Um problema que tinha sua raiz 
nas questões de salubridade — as 
enchentes causavam, além de 
grandes prejuízos financeiros, 
sérios danos à saúde pública — 
acabou por tornar-se uma solução 
estética e funcional para as novas 
metrópoles. 

Figura 28 - Avenida Tietê e Ponte da Cantareira (1930). 

Figura 29 - Avenida Tietê e Ponte da Cantareira (1930). 

44 



O Divã de Concreto 

Figura 30 - Canalização e embelezamento do Rio Belém trecho Mariano 
Torres (1941). 

Curitiba não possuía grandes rios 
navegáveis cruzando seu espaço 
urbano, mas os canais existentes 
davam muitos problemas nas 
épocas de cheias. 
Se na capital paranaense não se 
podia sonhar com um canal de 
passeio como o Sena em Paris (ou 
como sonhava Prestes Maia em ver 
seu Tietê) pelo menos era viável 
transformar alguns rios da cidade 
— o Belém e o Ivo, por exemplo — 
em ornamentos da cidade com um 
tratamento paisagístico que 
valorizasse suas funções de 
escoamento e preservasse as águas 
da capital como lugar de lazer e 
descanso, como nas décadas 
passadas. 

Figura 31 - Rio Belém (1920). 

Figura 32 - Passeio Público banhado pelo Rio Belém (1920). 

45 
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Descongesíionamento e Circulação 

As avenidas perimetrais e radiais cumpririam o papel fundamental de disciplinar o tráfego 

na capital. As novas artérias descongestionariam o antigo centro urbano da capital, que não 

suportaria a demanda do progresso esperado para a região, e ajudariam no processo de 

descentralização das atividades administrativas e culturais da área da Praça Tiradentes. 

O conjunto de avenidas (figura 33) também racionalizaria a ocupação de partes com 

"ótimas condições de salubridade e topografia" que se encontravam desocupadas devido a falta de 

estrutura urbana. O Plano procurava, através de suas avenidas, equipar a cidade com os 

equipamentos que levassem a 

todos os seus arredores a 

possibilidade de habitar, 

trabalhar, recrear e circular — 

os princípios básicos do 

urbanismo moderno regidos 

pela Carta de Atenas50 —, 

preservando e ao mesmo tempo 

desafogando o velho centro. 

Figura 33 - Esquema de avenidas do Plano Diretor (1943). 

50 Registro dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) escrita em 1933, durante o 4o Congresso 
realizado num cruzeiro para Grécia. Redigido por Le Corbusier, o documento possuía as posturas a serem tomadas em 
relação a recuperação das cidades pós-industriais. Um detalhamento mais preciso de suas premissas será apresentado no 
capítulo seguinte. 
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As linhas guias do crescimento racional de Curitiba seriam as suas Avenidas Perimetrais. 

Quatro grandes avenidas que circundam a cidade, todas com raio fixado no novo centro da cidade e 

cujo afastamento em relação ao centro definiria a função para cada uma: Avenida Perimetral Zero 

(AP-0) — que seria a descongestionadora do tráfego do centro urbano; Avenida Perimetral Um 

(AP-1) — principal distribuidora de tráfego de onde partiriam a maioria das Avenidas Radiais 

(figura 34); Avenida Perimetral Dois (AP-2) — seria a avenida que ligaria internamente os bairros 

residenciais e os centros funcionais da cidade, a maior parte do seu trajeto seria sobre vias 

existentes que apenas seriam alargadas ou complementadas com obras de arte (viadutos, pontes, 

cobertura de canais, etc.); Avenida Perimetral Três (AP-3) — avenida que definiria o contorno da 

cidade e facilitava a entrada ou a saída da cidade, e que merece um maior detalhamento devido a 

A separação das vias 
era uma maneira 
eficiente de se 
racionalizar o trânsito, 
evitando possíveis 
acidentes. Acima uma 
planta que ilustra a 
preocupação com os 
cruzamentos entre as 
avenidas e também a 
preocupação estética 
das principais vias da 
cidade. 
Ao lado uma secção 
transversal da 
Avenida Perimetral 1, 
que auxiliava no 
desvio do tráfego do 
centro para as radiais. 
Como as demais novas 
avenidas, a AP-1 
recebia um tratamento 
paisagístico que 
incentivasse a 
recreação passiva. 

sua importância dentro do projeto mais estético que funcional. 

Figura 34 - Tipo de cruzamento: planta e perspectiva. 
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A Avenida Parque, como também é chamada a AP-3 no Plano, tinha uma importância 

estética e de lazer tão destacadas que ela também foi qualificada como espaço livre para 

recreação51. Mais que um elemento de comunicação entre os parques criados para a cidade, a AP-3 

é, em si, um enorme "parque alongado, com vias de tráfego no centro ou na periferia ou em 

ambos".52 

Nesse imenso parque que cercava a cidade (figura 35) o cidadão poderia se refazer dos 

desgastes do trabalho apreciando o exuberante visual composto pela avenida — o que é definido 

como "recreação inativa, ou seja, a distração que nos dá a contemplação do belo"53 — em toda a sua 

extensão. 

As pessoas também poderiam trazer suas famílias para um ambiente saudável e comunitário, 

propício para a prática de esportes e passeios (figura 36 e 37) — ou recreação ativa. O traçado de 

suas pistas dèveria respeitar os desníveis naturais do terreno para que o contato com a natureza 

fosse o mais real possível, sem "rigidez nem em planta nem em perfil, ao contrário, poderia se 

afastar ou se aproximar, elevar ou rebaixar uma em relação à outra adaptando-se para a obtenção de 

mais variados motivos paisagísticos de efeitos e perspectivas"54, favorecendo assim ao passeio de 

carro — o motoring, outro luxo da modernidade — ou à prática da equitação, já que entre as pistas 

para automóveis seria possível fazer pistas para cavaleiros (detalhe figura 36). 

51 Cf. Título VI do Boletim PMC, p. 69. 
52 BOLETIM PMC, op. cit...., p. 76. 
53 Idem, p. 69. 
54 Idem, p. 76. 
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Figura 35 -Avenida Parque cercando a cidade. 
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Aspectos do grande parque que cercava a cidade, a AP-3. Em sua 
sinuosidade (respeitando os desníveis do terreno) são incentivadas 
as práticas de diferentes tipos de lazer: a caminhada, o passeio a 
cavalo e o passeio de carro. A Avenida Parque tinha um valor 
acima de tudo estético, já que a maior parte do seu trajeto passa 
por regiões ainda desabitadas da cidade. Sua exuberância, além de 
ser um monumento da cidade, também incentivaria a ocupação do 
perímetro urbano definido no plano como ideal. A AP-3 fora 
projetada para regular o crescimento da cidade por um período 
determinado (até a necessidade de se atualizar o atual Plano de 
Urbanização/ 

Figura 36 - Secção Transversal da Avenida Parque e (abaixo) detalhes do 
motoring, equitação e passeios pela AP-3. 

Figura 37 - Trecho da Avenida Parque. 
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A Avenida Perimetral Três, assim como os demais parques propostos para a área urbana de 

Curitiba — Parque Lagoa do rio Barigui; Parque Ahú, Parque do Capanema e Hipódromo; 

Cemitério Parque e o Parque entre as avenidas Ivaí e Iguaçu — trazia à paisagem urbana o 

bucolismo das cidades-jardim, que recuperavam o contato harmonioso do homem com o espaço 

público e com a natureza, rompido com o descontrole da industrialização. 

É bom salientar que o Plano de Urbanização proposto para Curitiba era, antes de tudo, 

preventivo, e não profilático. Segundo o Prefeito Alexandre Beltrão, que recebera o Plano, o ato de 

se prever possíveis danos à cidade — conseqüências do progresso, é bom reafirmar — demonstrava 

a maturidade do corpo administrativo da municipalidade. Assim a cidade se encontraria 

potencialmente preparada para administrar em tempo os eventuais problemas "decorrentes do seu 

desenvolvimento", mesmo que alguns destes problemas ainda não tivessem ocorrido. Esta, aliás, era 

uma das premissas da metodologia de Agache, comparar o estado atual da cidade com outras mais 

antigas, para se evitar que certos erros se repitam. 

A comunicação entre as avenidas perimetrais, assim como o contato com as demais cidades 

do Estado e do país eram feitos pelas Avenidas Radiais, quatro principais e dez secundárias. As 

secundárias faziam as ligações internas do perímetro urbano da cidade, ampliado a área cercada 

pela AP-3 (figura 38). 

As Radiais Principais faziam a comunicação externa da cidade: Avenida Radial Um (RP-1) 

ligava a Capital ao oeste do Estado via Ponta Grossa; a Avenida Radial Dois (RP-2) fazia a ligação 

com o norte do Estado seguindo o traçado da Av. Cruzeiro que ia em direção à Castro; a Avenida 

Radial Três (RP-3) fazia a antiga ligação com o litoral via estrada da Graciosa e também ligava a 

Capital ao Estado de São Paulo, enquanto a Avenida Radial Quatro (RP-4) ligava Curitiba à 

Joinville e ao sul do país. 
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Figura 38 - Secções Transversais da RS-5. 

Umas das característica das novas avenidas da cidade são a maneira de como elas são adaptadas à 
determinada área do complexo urbano. A medida tem suas razões funcionais — são mais largas nos 
pontos de maior movimento — e estéticas — uma vez que elas se estreitam nos pontos onde o passeio 
pode ser mais agradável. 
É o que ilustra a figura acima. Os três trechos da Av. Cândido de Abreu a que ela se refere são: do 
centro comercial até o Centro Cívico — uma larga avenida que orna o principal monumento da cidade e 
distribui o tráfego entre os dois pontos—; do Centro Cívico até o Parque do Ahú — uma pista um pouco 
mais estreita mais ainda com uma divisão de mãos, uma vez que futuramente a região tenderia a crescer 
—; e finalmente uma pista simples em torno do Parque do Ahú, lugar de lazer e descanso cuja 
tranqüilidade do tránsito é essencial para melhor aproveitamento do cidadão. 
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Fechando o plano de circulação para a cidade foi projetada uma Avenida Diametral (AD) — 

que cortava a cidade no sentido leste-oeste, no coração da cidade (incorporava a principal via de 

escoamento do centro a Rua XV) — ligando dois extremos da AP-3 e as demais perimetrais. 

A função do Plano de Avenidas era, além de racionalizar os fluxo de automóveis — que 

obstruíam o centro da cidade —, otimizar a distribuição dos centros funcionais, deslocando o 

"centro de gravidade" da cidade segundo as orientações de zoneamento do Código de Obras 

sugerido pela agência carioca à Prefeitura Municipal. 

Órgãos Funcionais 

"A vida urbana gravita em torno de certos elementos funcionais de uma cidade"55. Para os 

urbanistas que montaram o Plano Diretor era de suma importância definir os órgãos que formavam 

o "organismo urbano" de Curitiba porque, como no caso de São Paulo e Chicago (citados no 

relatório), era a partir da sua organização que se dava a uma cidade sem caráter a fisionomia de 

Capital. 

Partindo do momento da cidade na época da elaboração do Plano foram detectados os 

seguintes setores, de acordo com a sua função: —função de produção: centros comercial e 

industrial; função de consumo-, centros residenciais; funções sociais: centros educativos, recreativos, 

diversões, etc. Para a função de comando, concentrada na região da praça Tiradentes, foi sugerido o 

seu deslocamento e a criação de um grande centro unificado: o Centro Cívico. 

55 Idem, p. 29. 
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O primeiro setor, o comercial e social, não sofreria mudanças profundas devido o valor dos 

edifícios já alocados. Como a proposta do plano era justamente desafogá-lo, não houve uma de 

recuperação — no sentido que a região seja mais atrativa —, mas sim a sugestão de medidas 

profiláticas como o alargamento da sua principal via (Rua XV) (figuras 39 e 40), a padronização 

dos edifícios através de um gabarito de alturas e recuos das fachadas dos edifícios (figura 41) e a 

criação de estacionamentos subterrâneos (sob as praças), para que não se prejudicasse a circulação 

ou a beleza do conjunto de edifícios e dos espaços abertos. 

Os demais componentes do setor de produção — o centro de abastecimento e o industrial — 

foram determinados a partir da praticidade de movimentação de cargas. Ambos são postos próximos 

à estrada de ferro. O Plano propõe a concentração das indústrias na área onde já se desenvolvia a 

pequena zona industrial curitibana (entre a Mal. Floriano Peixoto e o rio Belém) sugerindo, 

inclusive, a transferência das demais fábricas para o local determinado. Assim evitava que a 

presença dispersa de indústrias ameaçassem, com a poluição sonora e o cheiro desagradável das 

fumaças, o padrão de vida de bairros sociais (de comércio e residenciais), desvalorizando-os. 

O abastecimento seria feito em duas etapas: primeiro seria concentrado em um grande 

mercado central, também próximo às melhores vias de acesso (ferroviárias e rodoviárias) e depois 

seria distribuído para entrepostos espalhados pelos bairros da cidade. 

Como podemos ver, no que se refere aos setores de domínio privado da cidade — o 

comercial e o industrial — o plano prefere não fazer muitas mudanças, apenas aprova o que já está 

feito e sugere melhorias que os enquadrem nas exigências funcionais da cidade moderna. Agora, 

quando o Plano aborda as localidades de domínio do poder público as coisas mudam de figura. 
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Figura 39 - Perspectiva da Rua XV, apôs modernização Figura 40 - Perspectiva da Rua XV. 
das fachadas. 

A região central de Curitiba 
não poderia sofrer 
intervenções drásticas 
porque já estava 
devidamente instalada e — 
executando-se os futuros 
problemas de tráfego — não 
apresentava (ainda) sinais 
de desgaste funcional. 
O que o Plano sugere é a 
modernização da principal 
rua do centro, a Rua XV. 

Figura 41 - Gabarito para Rua XV. 

Essa modernização era concentrada na regulamentação das fachadas dos edifícios localizados 
nesta rua. Como era a principal via do comércio — por isso a Avenida Diametral era baseada em 
seu trajeto — era fundamental que os aspectos de segurança e beleza fossem destacados. A 
solução para a primeira foi a imposição da construção de galerias sob as marquises dos prédios, 
isso afastaria o pedestre do contato com o tráfego e também o protegeria das intempéries. Quanto 
a beleza, o plano seguia o padrão das fachadas proporcionais, que compunham um efeito estético 
muito admirado na época. 
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Tem-se um detalhamento de estilos arquitetônicos e funções de cada edifício ou espaço 

público para que, um ou outro, demarque a presença do Estado na paisagem da cidade. A sugestão 

da localização destes equipamentos não obedece uma ordem urbana pré-estabelecida — 

excetuando-se a sede da Administração Municipal que permanece no mesmo local como no caso 

dos equipamentos comercial e industrial — mas são estrategicamente inseridos no organismo da 

cidade para direcionar e controlar seu crescimento. Podemos verificar isso nas sugestões feitas para 

a Rodoviária, para o Centro de Instrução, o Centro Esportivo, o Hipódromo e Exposição Feira, a 

sede da Administração Municipal e, principalmente, no Centro Cívico. 

Comecemos pelo edifício da sede Administrativa, já que este era o único que já se 

encontrava alocado na paisagem. Segundo os técnicos urbanistas sua localização era perfeita, estava 

perto da região mais socialmente agitada da cidade podendo, assim, atender diretamente aos 

cidadãos que por ali circulavam diariamente. Seu problema estava na concepção do prédio (figura 

42) que, cedo ou tarde, desapareceria em meio aos futuros edifícios, cada vez mais altos que 

provavelmente surgiriam na região. 

O texto não é explícito56 mas indica a necessidade de uma "grande torre", que abrigue as 

repartições administrativas da prefeitura, no eixo da Avenida Barão do Serro Azul (figura 43). Ora, 

esta era uma tendência estética dos prédios administrativos da época — destacar-se na paisagem, na 

forma de um arranha-céu (na época bastavam oito a dez andares para arranhar o céu), para que fosse 

notado de qualquer ponto da cidade, numa tentativa de "marcar" sua área. Basta comparar a idéia da 

"grande torre" com os projetos propostos para o Paço Municipal de São Paulo, em 1929 e 1945 

(figuras 44 e 45), ou do Ministério da Guerra (1941) no Rio de Janeiro (figura 46). 

56 Lembrando que a principal fonte para este estudo é o Relatório da Prefeitura que apresenta um breve resumo do 
Plano, logo não temos a noção exata das sugestões da Coimbra Bueno e dependemos dos elementos destacados pelos 
editores da revista. 
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O prédio da Prefeitura 
Municipal de Curitiba (hoje 
sede do Museu Paranaense) 
aparentaria acanhado e 
logo seria escondido pelas 
novas dimensões da cidade. 
Era preciso reafirmar a 
presença do Poder 
Municipal, registrar o seu 
desenvolvimento e o 
crescimento da cidade. 
Para isso, nada melhor do 
que um arranha-céu que 
marcasse presença no 
coração da cidade. 

Figura 42 - Prefeitura de Curitiba (1943). 

Figura 41 - Perspectiva para nova sede da Prefeitura de Curitiba na Praça Tiradentes (1943). 

57 
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Figura 44 - Projeto de Prestes Maia para Paço 
Municipal de São Paulo, 1929. 

Figura 45 - Projeto de Ramos de Azevedo para Paço 
Municipal de São Paulo, 1945. 

Assim como as grandes perspectivas, 
outro efeito estético muito visado na 
época era o da busca das alturas. O 
número de arranha-céus é um 
parâmetro — utilizado pelo próprio 
Plano —para a avaliação do estágio 
de progresso da cidade. 
No imaginário político moderno as 
grandes torres eram utilizadas para 
simbolizar a imponência do poder 
público 

Figura 46 - Novo Ministério da Guerra, projeto de Cristiano Stockler, 1941. 
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A estação Rodoviária (figura 47) aparece como o equipamento mais funcional — ligado à 

circulação da cidade — dos espaços públicos agora analisados. Sua principal vantagem é a 

localização, entre o centro comercial e a estrada de ferro, "ficando próximo do comércio, dos hotéis 
en 

e da estação" . Não apresenta uma arquitetura monumental, como se verá nos outros exemplos, 

mas apresenta como elemento comum uma torre (munida de um relógio) simétricamente instalada, 

e de uma espaçosa praça para receber os veículos que vêm e vão. 

As praças passam a ser, de agora em diante, elemento chave na composição estética dos 

centros recreativos — Estádio e Hipódromo — e do Centro Cívico. 

Seguindo o modelo culturalista58 de Camilo Sitte (1843-1903) que pretendia fazer renascer 

nas praças a céu aberto o convívio social, as grandes obras propostas pelo Plano de Urbanização de 

Curitiba são rodeadas por enormes e belas praças. Ainda que a arquitetura proposta para as 

fachadas dos edifícios fosse algo que lembrasse o neoclássico monumental — ainda que 

acanhadíssima se comparado com a grandeza dos monumentos do Plano de Remodelamento do Rio 

de Janeiro em 1928 e com a suntuosidade do Plano de Avenidas de Prestes Maia para São Paulo em 

1930 —, o que se destacava nos projetos era a sua composição combinada com a paisagem que lhes 

rodeava. Por isso grandes praças e avenidas, que proporcionavam lindas perspectivas (o efeito 

preferido dos arquitetos modernos). 

57 BOLETIM PMC, op. cit...., p. 42. 
58 Segundo classificação de CHOAY, F. O Urbanismo. Utopias e Realidades -

Perspectiva, 1979, pp. 205-218. 
uma antologia. São Paulo 
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Figura 47 - Projeto da Estação Rodoviária. 

Outro edificio público que em sua composição arquitetônica ganha forma de torre é a 
nova Estação Rodoviária da cidade. 
Para destacar a sua imponência na paisagem, a maior parte dos edificios públicos eram 
instalados em grandes praças. Estas praças podiam ser meramente funcionais, como no 
caso da Rodoviária, ou podiam estar carregadas de um valor simbólico muito grande, 
como no caso das praças do Estádio, Hipódromo e do Centro Cívico. 

60 
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Tanto no Estádio, ou Centro Esportivo, (figura 48) como no Hipódromo (figura 49), o texto 

explicativo apresenta um elemento monumental — no estádio: "parte desta arquibancada será 

coberta e formará um grande pórtico monumental..."59 e no hipódromo: "majestosos pavilhões de 

arquibancadas..."60 — realçado por grandes praças decorativas que também possuem um papel 

funcional (estacionamento). 

Esses espaços abertos eram importantes, principalmente nos anos 40, para a divulgação e 

expressão dos ideais estadonovistas na Capital. Quando próximas a um centro esportivo, as praças, 

e o próprio edifício, propagandeavam a eugenia, ou seja, o conceito de força e a pureza da raça 

brasileira que era vulgarizada através da prática esportiva e da potência física, principalmente dos 

soldados e trabalhadores. 

Agora, quando esses espaços públicos cercavam um edifício administrativo, uma sede de 

poder, aí eles já assumiam uma outra função, não muito distinta da há pouco citada. A praça e a 

avenida se transformavam em palco do poder, um imenso teatro onde a população podia ser 

catequizada pelos dogmas do Estado Novo. É com esta concepção que o Centro Cívico de Curitiba 

se apresenta como o grande projeto do Plano de Urbanização. 

O Centro Cívico era a "sala de visitas" da cidade, destacava-se "como elemento funcional de 

maior relevância, mormente na Capital de um Estado, sede da Administração Pública, — o seu 

centro de comando"61. Sua criação, segundo o Plano, se justificava por dois fatores: economia e 

beleza. 

59 BOLETIM PMC, op. ci t . . . , p. 41. 
60 Idem., p. 42. 
61 Idem, p.30. 
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Figura 48 -Perspectiva do Estádio Municipal. 

Um dos conceitos básicos do urbanismo moderno é 
preservação e aprimoramento da saúde do 
cidadão. Nos projetos urbanos do período do 
estado Novo uma constante era o planejamento de 
lugares onde a eugenia pudesse ser regularmente 
praticada. 
Primeiro porque era uma maneira de se recuperar 
dos pesares da jornada de trabalho e segundo 
porque condizia com a imagem salubre da cidade 
moderna que o cidadão fosse também saudável. 
O novo Hipódromo era voltado para o lazer — uma 
vez que fora constatado ser um dos passatempos 
prediletos dos curitibanos — e o Estádio para o 
culto à saúde. Ambos se tornariam enormes (e 
belos) espaços públicos onde a comunidade 
poderia desfrutar de seus novos costumes 

Figura 49 - Planta e situação do Hipódromo e Exposição Feira. 
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A economia vinha do agrupamento em um só ambiente, o que evitaria gastos com 

desapropriações e demolições em pontos dispersos da cidade. A concentração dos três poderes em 

um só local também representa uma racionalização do tempo de trabalho (logo uma maior 

eficiência) do próprio funcionalismo, e para o público interessado que não perde tempo 

atravessando a cidade para resolver problemas referentes aos seus direitos e deveres de cidadão. 

O Centro Cívico seria o grande monumento da cidade. Proposto para uma área ainda 

desabitada da cidade, apesar das suas ótimas condições de salubridade do terreno e magnífica vista 

do local, o novo centro de comando da capital justificava sua localização por dois motivos: 

incorporaria a região ao convívio urbano e dignificaria a Avenida Cândido de Abreu, até então uma 

grande rua que ligava o centro da cidade a lugar nenhum. 

Projetado numa extensa praça, que deve receber arquitetura e paisagismo adequados e 
que será convergente destinada às grandes paradas cívicas, cerimônias solenes das datas 
nacionais, desfdes, festividades, — apresentando um conjunto em harmonia com a 
estética dos edificios públicos que a rodeiam, Palácio do Governo, Secretarias de 
Estado, etc., poderá avivar o seu realce, dando-lhe imponência como logradouro público 
de maior projeção da cidade, (p. 31) 

A composição espacial do Centro Cívico foi direcionada para fazer do conjunto um grande 

palco do poder. Os edifícios são deslocados para o fundo e aos lados da grandiosa praça cívica, 

como recomenda Sitte em sua obra Der Städtebau. Assim, a arquitetura dos prédios cercam o 

espaço, formando juntamente com a Avenida e o Parque do Ahú um conjunto urbanístico "jamais 

visto em qualquer cidade do Brasil, quiçá da América do Sul"62, (figuras 50 a 54) 

62 Idem, p. 36. 
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Figura 50 -Planta de um dos estudos para o Centro Cívico de Curitiba. 
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Figura 51 -Perspectiva do Centro Cívico. 

O primeiro estudo feito para a construção do Centro 
Cívico lembrava em certos aspectos os o projeto da 
Entrada do Brasil, apresentada por Agache no Rio de 
Janeiro em 1928. 
O Centro Cívico, é definido no Plano como a "sala 
de visitas do Estado", ou seja um lugar preparado 
para receber, com todas as honrarías, os convidados 
—principalmente os de fora — que viessem à 
Capital. 
A idéia de ganhar o respeito através das 
composições urbanísticas e arquitetônicas, após 17 
anos, ainda estavam presentes na concepção de 
cidade dos profissionais da Coimbra Bueno assim 
como na mentalidade dos políticos. 
No destaque ao lado podemos ver uma "miniatura" 
das "grandiosas colunas rostíais " que emoldurariam 
a Entrada do Brasil (cf. figuras 16 e 17do Capítulo I) 
na capital brasileira. 
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Figura 52 -Perspectiva do Centro Chico. 

Não por acaso o Centro Cívico era o conjunto 
estético mais importante de todo o Plano de 
Urbanização. 
Neste "conjunto monumental" se 
encontravam a maioria dos conceitos do 
urbanismo moderno e da ideologia do Estado 
Novo. 
O Centro Cívico era amorada do poder, e por 
isso devia ser grandioso; era um espaço para 
o povo — não esqueçamos que vivíamos anos 
de populismo — por isso a praça, era 
abraçada pelos edificios dos três poderes. 
Enfim, o Centro Cívico era um palco, uma 
"sala de visitas " onde seriam encenadas as 
glórias nacionais. 
No Plano são encontrados pelo menos três 
sugestões para o Centro Cívico, o que 
demonstra a preocupação e o carinho com 
que era tratado este espaço 

Figura 53 - Perspectiva de um outro estudo para Centro Cívico. 

Figura 54 - Vista do Tribunal e do Fórum. 
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Arquitetonicamente, o Centro Cívico — como os demais órgãos funcionais apresentados no 

Plano — contavam com um estilo que buscava superar a miscelánea do eclético. Este estilo, até 

então muito presente na paisagem da cidade , estava vinculada a um passado que também 

precisava ser superado. A solução apresentada é um estilo mais refinado e coerente, o Art-Déco, que 

já marcava presença em outras grandes capitais como Rio e São Paulo e que, em suas linhas mais 

sóbrias, carregavam um pouco da racionalidade que guiava o planejamento das cidades brasileiras. 

A arquitetura era um dos instrumentos utilizados pelo Estado Novo para reeducar o povo 

para os padrões da nova ordem. A beleza das cidades despertaria o orgulho de ser cidadão e de ser 

brasileiro; desta maneira o ambiente transformaria a sociedade. É lógico, a história ensinava que um 

ambiente decadente — como o das antigas cidades industriais do século XIX — gerava 

comportamentos moralmente repreensíveis. Essa era a raiz de toda reforma urbana moderna, 

recuperar o meio para recuperar a sociedade. No Estado Novo embelezavam-se as cidades para 

conquistar os cidadãos. A arte tinha sua função pedagógica, como afirma o arquiteto italiano 

Marcello Piacentini: 

O sentido da arte [contido na arquitetura] deveria ser possuído por cada cidadão, 
regulador de cada ato de sua vida, de seu movimento, sentido que, até hoje, foi 
descuidado por muitos, e poderia render incomensuráveis beneficios sociais; somente 
compreendendo e amando o belo se adquire o sentido do respeito para si mesmo, para os 
indivíduos e para as coisas. Mas como cultivar essa educação senão predispondo o 
ambiente? Como desenvolver este sentido estético no cidadão se não lhe é criado 
entorno, nas ruas, nas praças, nos jardins, toda uma atmosfera de harmonia e beleza?64 

Essa interpretação do papel da arte na sociedade era compartilhada por outros 

arquitetos/urbanistas/pensadores da época, como Agache, e não era por acaso que encontrava eco na 

política autoritária brasileira da década de 40. O espetáculo da arquitetura monumental era somada 

63 Assim como nos demais centros urbanos com forte presença de imigrantes, Curitiba contava com a "contribuição" 
artística das mais variadas etnias (italianos, poloneses, ucranianos, alemães, etc.) na composição das casas da capital. A 
melhor qualificação da mão-de-obra européia ultrapassou a esfera particular e influenciou fortemente as construções 
públicas da cidade, fato comum nas demais cidades brasileiras. 

64 Trecho do artigo de PIACENTINI, Marcello "Nuovi orizzonti dell'Edlizia Cittadina", citado em TOGNON, 
Marcos. "Arquitetura fascista e o Estado Novo: Marcello Piacentini e a tradição monumental no Rio de Janeiro". In.: 
RIBEIRO, L. C. & PECHMAN, R M. Cidade, Povo e Nação. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1990, p. 162. 
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ao espetáculo das grandes paradas cívicas (ver figura 55 e detalhe) — explicitamente anunciadas 

no Plano — como meio de afirmação da presença do Estado, como figura protetora, no dia-a-dia 

das pessoas. 

O estilo arquitetônico dos prédios públicos do Plano de Urbanização insere uma nova 

estética na paisagem provinciana da capital paranaense. Para dar a sensação da presença de um 

poder único, todos os edifícios obedecem ao mesmo rigor e sobriedade nas suas composições; estão 

em harmonia entre si, mas se destacam na paisagem já existente. 

A pretensão do plano era fazer de Curitiba uma cidade com aparência de Capital, com um 

conjunto estético que cause admiração e respeito, que simbolize as qualidades do Estado e a 

grandeza do futuro paranaense, e por extensão o futuro nacional. Pois esta é a verdadeira bandeira 

por trás da massificação dos planos diretores durante o Estado Novo: "criar a primeira civilização 

planificada sobre a terra! [...] o primeiro grupamento humano desonerado da contingência de 

conquistar previamente a terra para se desenvolver!"65 

A Marcha para Oeste, quando aplicada à arquitetura e ao urbanismo, significava 

"modernizar sem destruir as antigas estruturas". Enquanto que nos grandes centros, mais à vista dos 

estrangeiros, a mudança era radical e inevitável, nas cidades periféricas se procurava "positivar" as 

estruturas com o intuito de inseri-las na nova realidade brasileira, ordenando o espaço urbano para 

nova ordem social — industrial —, fazendo da cidade o espaço do progresso. 

65 Trecho retirado do "Manifesto por uma civilização sertaneja", de Rafael Xavier. In.: SILVA, Lúcia Helena 
Pereira. Engenheiros, arquitetos e urbanistas: a história da elite burocrática cidade do Rio de Janeiro. Dissertação de 
Mestrado. Rio de Janeiro : IPPUR, 1995, p. 161. 
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Figura 55 -Perspectiva do Centro Cívico. 

O Centro Cívico fora planejado para ser, como o próprio nome diz, um lugar de civismo. 
Na Segunda proposta apresentada no Plano devemos nos atentar a um detalhe que não esta 
relacionado com as linhas arquitetônicas dos edificios ou com a distribuição racional dos 
elementos funcionais da cidade. 
O elemento que ilustra uma das funções do mais importante espaço público do Estado não é a 
confraternização dos cidadãos em sua "sala de visitas", mas sim a presença de uma parada 
militar. 
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O Paraná estava incluído nesse projeto. Foi pelas mãos de seu interventor Manoel Ribas — homem 

de confiança de Getúlio Vargas — que a proposta de remodelar a capital paranaense ganhou apoio 

das diferentes frentes sociais. Para agilizar o plano, os diversos ramos de atividades criaram 

mecanismos formais e informais para organizar o mercado. Assim explica o professor Dennison de 

Oliveira66 em sua tese. O empresariado, mobilizado pelos seus interesses e os interesses do Estado, 

fundou entidades representativas que legitimaram suas respectivas ações como, por exemplo, o 

Sindicato da Construção Civil (1942) e a FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná67 

(1944). 

Assim como no caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, no final da década de 20, quando os 

planos de urbanização foram "arquivados" por motivos de transição política (apesar de serem 

continuamente utilizados), no Paraná a história se repetiu em 1945. Com o fim do Estado Novo, os 

planos urbanísticos que promoveriam uma aproximação entre a realidade rural e a urbana deixaram 

de ser uma prioridade e acabaram tornando-se, com o tempo, obsoletos. 

Pouquíssimas propostas do "Plano Agache" para Curitiba chegaram a sair do papel: 

reformas no gabarito da Rua XV (com suas modernas galerias); a definição de alguns centros 

funcionais (o Centro Cívico, o campos de ciências tecnológicas da Universidade Federal do Paraná, 

alguns parques ao redor da cidade); a substituição do Código de Posturas (1919) por um Código de 

Obras condizente com a realidade urbana da época; e a canalização dos rios que cortavam o centro 

da cidade. 

Esteticamente, dez anos mais tarde, o Estado do Paraná optou definitivamente pela 

arquitetura moderna. As obras, patrocinadas pela gestão de Bento Munhoz da Rocha Neto para a 

comemoração dos cem anos de emancipação política do Estado, enterraram de uma vez por todas a 

66 OLIVEIRA, Dennison de. A política do planejamento urbano: o caso de Curitiba. Tese apresentada ao Programa 
de Doutorado em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 1995. 

67. "Comemorações e festividades dos 46 anos da FIEP". In: Indústria, órgão oficial de divulgação da FIEP. Edição 
Comemorativa, Curitiba, 1990, p. 46-47. 
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estética Art-Déco encontrada nos esboços de Agache para os prédios públicos. Sinal dos novos 

tempos... tempos de glória para a arquitetura e de penitência para os "grandes planos urbanísticos". 

Era o fechamento de um ciclo de sonhos e o nascimento de novas utopias para o Brasil. 

Brasília que o diga. 



Capítulo III 

— Os anos 30: insurreição arquitetônica — 

No urbanismo da primeira metade do século XX afloraram os aspectos técnicos — 

relacionados principalmente à higiene — por influência da mentalidade cientificista, que confiava 

na técnica acima de tudo, e também pelo melhor preparo e estruturação da engenharia dentro da 

máquina administrativa. 

A superioridade profissional do engenheiro sobre o arquiteto nas questões funcionais da 

cidade, que já era grande, com a instituição do urbanismo científico como modelo oficial de 

modernidade, ficou abismai, uma vez que o engenheiro possuía uma formação mais completa para 

controlar as inúmeras peculiaridades técnicas de um plano de extensão, por exemplo. 

Mas se a valorização do engenheiro ganhou força com o urbanismo — ainda que a contra-

gosto de Agache que achava que o arquiteto "formado nas grandes escolas" era o profissional 

melhor preparado, por causa da sua "forma de estudar em diferentes escalas a partir de uma idéia 

dominante [...] de ver no espaço — nas diferentes dimensões do plano, do corte da elevação —, e de 

compor — a Arte da composição, ensinada nas Belas Artes"68 —, por outro lado, os grandes 

planejamentos urbanos acabaram por despertar a auto-estima dos arquitetos brasileiros, cuja 

68 BRUANT, Catherine. "Donat Alfred Agache : urbanismo, uma sociologia aplicada". In.: RIBEIRO, L. C. & 
PECHMAN, R. M. Cidade, povo e nação. Gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1996, 
p. 182. 
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colaboração no processo de modernização da sociedade não era mais que decorativa e muitas vezes 

subjugada à engenharia. 

A arquitetura iniciou a busca de seu espaço no mercado brasileiro por meio da renovação de 

seus propósitos teóricos, a começar com mudanças nas disciplinas da Escola Nacional de Belas 

Artes, principal centro de formação destes profissionais. 

Até o final da década de 20, a arquitetura não era uma profissão regulamentada e mantinha-

se acorrentada aos valores academicistas do século XIX. Durante os anos 30, sob influência do 

movimento intelectual modernista — principalmente o literário —, a arquitetura, enquanto agente 

modificador e potencializador de uma nova ordem, pôde trilhar um novo rumo. Investindo na 

utilidade social do arquiteto, fato que já fora colocado na década de 20 mas que só amadureceu nos 

anos 30, a categoria organizou congressos de arquitetura e reformulou o currículo da Escola 

Nacional de Belas Artes. Sob a tutela de Lúcio, Costa a arquitetura começava a se desvincular da 

estagnação academicista. 

Lúcio Costa assumiu a Escola Nacional de Belas Artes em 12 de dezembro de 1930 e 

propunha uma atualização e valorização do arquiteto como profissional. Até então, os arquitetos 

eram vistos como os "poetas" que davam vida e beleza aos edifícios levantados pelos engenheiros 

civis; afinal, "eram eles, na opinião geral, que sabiam projetar e construir"69. Costa não concordava 

com isso. Aliás, ele achava que o arquiteto sequer embelezava os prédios com sua ornamentação. 

As nossas obras são amontoados de contradições sem o -menor sentido comum. 
Aplicamos dobradiças de mentira às portas e portões de nossas casas; fazemos caixões 
imitando vigas e os atarrachamos aos tetos das salas; fundimos colunas inteiriças, 
traçamos juntas simulando pedras e por fim as penduramos sem cerimônia às vigas de 
concreto previamente calculadas para receber-lhes o peso. Obrigamos cinicamente os 
carpinteiros a cavoucar a enxó as tábuas chegadas da serraria para que pareçam 
desbastadas à mão, e as arestas puras das barras de ferro laminado nós as fazemos 

69 SOUZA, Abelardo de. "A Enba, antes e depois de 1930". In.: XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna 
Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo : Pini : Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura : Fundação 
Vilanova Artigas, 1987, p. 58. 
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martelar para que percam a perfeição. Mas, santo Deus! que pretendiam os antigos 
senão a própria perfeição?70 

O que se produzia na arquitetura brasileira até a década de trinta era uma constante cópia dos 

vários estilos que imperavam na época. Os estilos arquitetônicos, como já foi abordado 

anteriormente, eram transpostos sem a necessária adaptação — climática principalmente —, porque 

assim transferiam para o Brasil a urbanidade européia e, ao mesmo tempo, preservavam a estrutura 

arcaica que comandava o país, sem correr o risco de passar pelas transformações sociais que 

geraram tais estilos. 

Antes da sua chegada, e da sua curta permanência frente a Enba71, o ensino no curso de 

Arquitetura era baseado na relação unilateral mestre-aluno. Não havia espaço para inovação, criação 

ou diálogo; a ordem era "pegar o Vignola e copiar o que os mestres já fizeram"72. O que se fazia era 

repetir os preceitos da Cahiers d'Architecture, bíblia da Ecole des Beaux-Arts de Paris. 

A ornamentação das obras particulares, a principal clientela, era utilizada para "identificar" 

as diferentes classes sociais, prática — herdada do período monárquico brasileiro, quando foi 

fundada a Imperial Escola de Belas Artes (1826) — que Reis Filho73 definiu como liberalismo 

estético. 

Nas famílias mais ricas, as casas e os prédios eram rebuscados, nos "'palacetes' residências 

dos 'snobs' ou novos ricos, o estilo era o 'clássico'. Os 'Luízes variavam do 14 ao 16 segundo a 

70 COSTA, Lúcio. "Uma escola viva de Belas Artes". O Jornal. Rio de Janeiro, 31/jul/1931. In.: XAVIER, Alberto 
(org.). Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo : Pini : Associação Brasileira de Ensino 
de Arquitetura : Fundação Vilanova Artigas, 1987, p. 48. 

71 Lúcio Costa dirigiu a Enba por aproximadamente um ano e meio e, devido a pressões de arquitetos conservadores, 
encabeçados por Mariano Filho, foi retirado do cargo por motivos legais. A justificativa de sua demissão foi de que, 
segundo o estatuto da Enba, o diretor da entidade deveria ser um catedrático da instituição, como Lúcio Costa era 
apenas formado na Escola Nacional, os arquitetos mais tradicionalistas —ainda com forte poder de decisão — 
conseguiram afastar o futuro planejador de Brasília do comando da mais influente escola de arquitetura e artes do país. 

72 SOUZA, Abelardo de. "A Enba, antes e depois de 1930". In.: XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna 
Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo : Pini : Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura : Fundação 
Vilanova Artigas, 1987, p. 64. 

73 REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. 9 ed. São Paulo : Perspectiva, 2000, p. 178. 
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'inspiração' do arquiteto",74 ou de acordo com os padrões europeus sancionados pela Academia. As 

fachadas, cobertas com estilos tão variados como superficiais (o que se definiu como ecletismo) 

disseminavam a prática da cópia estéril. Para Lúcio Costa, o Brasil não era merecedor desta 

arquitetura pobre (figura 57). 

As construções atuais refletem, fielmente, em sua grande maioria, essa completa falta de 
rumo, de raízes. Deixemos, no entanto, de lado essa pseudo-arquitetura, cujo único 
interesse é documentar, objetivamente, o incrível grau de imbecilidade a que chegamos 
— porque, ao lado dela existe, já perfeitamente constituída em seus elementos 
fundamentais, em forma, disciplinada, toda uma nova técnica construtiva, 
paradoxalmente ainda à espera da sociedade à qual, logicamente, deverá pertencer.75 

i 

Figura 57 - Projetos de fachadas para a Rua da Cairoca em 1906 (montagem). 

Alguns exemplos de arquitetura que Lúcio Costa gostaria de extirpar da paisagem da capital. Fachadas 
carregadas de uma ornamentação fútil que não se enquadrava com as novas necessidades do homem moderno. 
O impacto visual do ecletismo passava a ser interpretado como poluição visual pelos arquitetos da nova geração. 
As casas das principais avenidas do Rio de Janeiro, apesar de possuírem uma certa concordância nas proporções, 
eram totalmente disformes em seus acabamentos. 
Era urgente que o arquiteto se livrasse do estigma de ser apenas um decorador de fachadas e passasse a contribuir 
efetivamente para o progresso geral da nação através de sua arte. 

74 SOUZA, Abelardo de. "A Enba, antes e depois de 1930". In.: XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna 
Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo : Pini : Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura : Fundação 
Vilanova Artigas, 1987, p. 57. 

75 COSTA, Lúcio. "Razões da nova arquitetura". In.: Revista da Diretoria de Engenharia da PDF. Rio de Janeiro, 
1936, p. 4. 
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A razão que levou Lúcio Costa, arquiteto formado pela Enba, a aceitar o convite para 

direção da Escola de Belas Artes, foi a possibilidade de dar vida ao "museu" — como era chamada 

a Academia por parte dos arquitetos — e colocá-la em sintonia com o mundo moderno. Impedir que 

os futuros arquitetos que estudassem na Escola sofressem as conseqüências da má orientação que 

ele tivera quando aluno, isto é, continuassem alheios às novas dimensões tomadas pela arquitetura, 

"imobilizados no seu modo de pensar e ver"76. 

O curso de arquitetura necessitava de uma transformação radical. Acabar com a 

"cenografia" que era lecionada pelos antigos mestres da Academia e privilegiar a funcionalidade da 

construção, aproximar a arquitetura da estrutura, podar a ornamentação estilística que só carregava,-

inutilmente, a construção. 

A reforma, para Lúcio Costa, visava "aparelhar a escola de um ensino técnico-científico 

tanto quanto possível perfeito, e orientar o ensino artístico no sentido de uma perfeita harmonia com 

a construção". Os clássicos seriam estudados como disciplina, "os estilos históricos como 

orientação crítica e não para aplicação direta".77 

Era preciso identificar as formas estéticas com a realidade industrialista (como a planejada 

para o Brasil), que os vanguardistas — pensadores, pintores, escultores, poetas, cineastas e 

arquitetos — anunciavam como o atual estágio evolutivo do homem até então. 

O mundo vivera nas primeiras décadas do século XX mudanças bruscas de sentimentos, 

hábitos, costones e idéias, e essas alterações no comportamento estavam sendo transpostas — na 

Europa, principalmente — para a arquitetura através de uma revisão das suas teorias, da sua estética 

e das suas funções, como arte e como equipamento urbano. 

76 COSTA, Lúcio. "Uma escola viva de Belas Artes". O Jornal. Rio de Janeiro, 31/jul/1931. In.: XAVIER, Alberto 
(org.). Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo : Pini : Associação Brasileira de Ensino 
de Arquitetura : Fundação Vilanova Artigas, 1987, p. 50. 

77 COSTA, Lúcio. Lúcio Costa: registro de uma vivência. São Paulo : Empresa das Artes, 1995, p. 68. 
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A intenção de Lúcio Costa era fazer um intercâmbio entre os arquitetos brasileiros e os mais 

respeitados arquitetos do mundo. Durante os anos 30 passaram pelo Brasil (para dar conferências, 

fazer estudos ou mesmo apenas para ser jurados em concursos de arte e arquitetura) nada mais nada 

menos que o americano Frank Lloyd Wright, o finlandês Eliel Saarinen (ambos em 1931 como 

jurados de um concurso internacional), o italiano Marcelo "arquiteto de Mussolini" Piacentini 

(1935, para fazer um estudo para a sede da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro) e o franco-

suiço Le Corbusier (1936, em sua segunda visita ao Brasil depois da série de conferências 

apresentadas em São Paulo e Rio de Janeiro em 1929). 

Vargas, ao assumir o poder em 1930, deixou claro seu apoio ao desenvolvimento cultural 

brasileiro. Para isso, renovou e criou diversos setores ligados à educação e a cultura, convocando 

jovens progressistas para posições-chave de seus ministérios. Lúcio Costa foi uma destas 

experiências (que infelizmente não resistiu à pressão reacionária) e outra, e mais frutífera de todas, 

foi a nomeação do mineiro Gustavo Capanema para o recém-criado Ministério da Educação e 

Cultura (1934). 

Capanema foi o principal consultor das diretrizes culturais do curto período constitucional 

pós-Revolução de 30 (1934-1937), e permaneceu desempenhando tal papel durante o Estado Novo. 
no 

Segundo Capelato, o ministro "procurava, por meio da política cultural, impedir que 'a 

nacionalidade incipiente fosse ameaçada por outras culturas e ideologias'". 

Seguindo a trilha da valorização nacional, aberta pela revolução literária ocorrida na década 

de 20, o varguismo, na década seguinte, procurou desenvolver a independência cultural, nas suas 

mais variadas manifestações, a fim de estabelecer uma modernidade totalmente brasileira que 

despertasse o espírito nacionalista em todo país. 

78 CAPELATO, Maria Helena. Multidões em cena: propaganda política no varguismo e no penonismo. Campinas : 
Papirus, 1998, p. 121. 
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O grande desejo de Capanema, em relação à arquitetura como representação emblemática da 

sociedade, era erguer uma obra que "materializasse seu sonho de um modelo realmente expressivo 

do estilo modernista".79 E as possibilidades deste sonho se realizar estavam nos projetos de uma 

nova sede para o Ministério da Educação e Saúde (até então instalado provisoriamente no prédio do 
AA 

Conselho municipal), e na construção da nova Universidade Federal do Brasil, ambas na capital 

federal. 

A prioridade para o Ministro Capanema era fazer a Cidade Universitária. E ela seria o 

símbolo das renovações efetuadas no campo da educação e teria de ser grandiosa como eram as suas 

medidas em prol da melhoria do ensino universitário (assim como os demais níveis). Para tal 

empreitada, foi-lhe indicado o arquiteto italiano Marcello Piacentini, que na mesma época estava 

terminando a Cidade Universitária de Roma e era tido como uma "sumidade"81 no assunto. 

Piacentini, em sua rápida passagem pelo Brasil (cerca de 15 dias), iniciou os estudos para a 

Cidade Universitária — que só seria construída nos anos cinqüenta e com uma arquitetura muito 

diferente do neoclassicismo piacentiniano — e, a pedido de Capanema, deu seu parecer (extra-

oficialmente) sobre o vencedor do concurso aberto para o Palácio do Ministério da Educação e 

Saúde, aberto naquele mesmo ano de 193582. 

79 HARRIS, Elizabeth Davis. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo : Nobel, 1987, p. 66. 
80 

Com a retomada do regime constitucional em 1934, surgiu a necessidade de se reinstalar o órgão legislativo da 
municipalidade, o que obrigou Capanema a alugar salas em um outro edifício da cidade. "Senti-me ameaçado de 
despejo", afirmava o ministro em um artigo escrito para a revista Módulo (de Oscar Niemeyer) em 1985. In.: 
CAPANEMA, Gustavo. "Depoimento sobre o edificio do Ministério da Educação". XAVIER, Alberto (org.). 
Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo : Pini : Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura : Fundação Vilanova Artigas, 1987, p. 114. 1 CAPANEMA, Gustavo. "Depoimento sobre o edificio do Ministério da Educação". XAVIER, Alberto (org.). 
Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo : Pini : Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura : Fundação Vilanova Artigas, 1987, p. 117. 

82 "Ministério da Educação e Saúde Pública". Diário Oficial. Rio de Janeiro, 23 de abril de 1935, p. 8028. 
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O projeto vencedor (figuras 58 e 59) — superando propostas mais arrojadas como as de 

Affonso Eduardo Reidy e Ernani Vasconcelos (figuras 60 e 61) — era de ninguém menos que 

Archimedes Memoria, Diretor da Escola Nacional de Belas Artes e membro da AIB — Ação 
OI 

Integralista Brasileira — e amigo pessoal do Presidente Vargas. Não era por acaso que o seu 

projeto apresentava características reacionárias e ultranacionalistas. 

Seguindo o estilo marajoara (derivado dos índios Marajó), as linhas do edifício defendiam a 

corrente cultural — que seria dominante com a instalação do Estado Novo em 1937 — que buscava 

divulgar a brasilidade e consagrar a tradição nacional através do ufanismo. Bem, o projeto, segundo 

Capanema, era horrível e "não estava à altura das anteriores realizações do professor Memória"84, 

opinião compartilhada pelo arquiteto italiano. 

Segundo os historiadores da arte e os arquitetos-historiadores, é a partir do rechaçamento do 

projeto de Archimedes Memória que se inicia o nascimento da arquitetura moderna brasileira. Sua 

negação foi o primeiro passo para o combate — por parte dos órgãos oficiais — ao tradicionalismo 

acadêmico reinante no país. O segundo foi a convocação de Lúcio Costa, que há mais ou menos três 

anos tinha sido "convidado a se retirar" da direção da academia, para apresentar um projeto 
Oí 

alternativo sem a necessidade de concurso . 

83 A AIB era o principal financiador da instalação de um regime fascista no Brasil, fora criado por Plínio Salgado em 
1932. Preconizava a criação de um Estado ditatorial ultranacionalista e anticomunista. Este fascismo caboclo 
impressionava a classe média, o alto clero, parcelas reacionárias da sociedade em geral. Os membros ativos da AIB 
usavam uniformes verdes, o sigma grego que parece um "E" como logativo do partido e uma saudação ("Anauê!"), 
como a dos nazistas e alimentavam o sonho de atingir o poder com o apoio de Vargas. 

84 CAPANEMA, Gustavo. "Depoimento sobre o edifício do Ministério da Educação". XAVIER, Alberto (org.). 
Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo : Pini : Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura : Fundação Vilanova Artigas, 1987, p. 117. 

85 O que pode ser interpretado como um favorecimento por parte do governo na implantação da arquitetura moderna 
como modelo oficial do estado já que, pela lei n. 125 de 3 de dezembro de 1935, toda e qualquer edificação pública de 
grandes proporções poderia ser erguida sem concurso prévio. Mas, atendendo ao apelo de Capanema, que sabia que 
outro concurso implicaria no mesmo resultado (uma vez que os jurados eram na sua maioria membros da academia), 
Vargas decretou que, para o caso do Ministério da Educação, a lei n. 125 não tinha efeito, o que permitia a Capanema, 
Lúcio Costa e equipe ousar como nunca. 
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Figura 58 - Fachada principal da proposta de 
Archimedes Memória. 

Figura 60 - Perspectiva da proposta de Affonso Reidy. 

Figura 61 - Perspectiva da proposta de Ernani Vasconcellos. 

O concurso da nova sede do Palácio do 
Ministério da Educação e Saúde foi 
oficialmente vencido pelo projeto do 
arquiteto Archimedes Memória. 
Seguindo a corrente ultra-nacionalista -
Memória era membro da AIB — seu projeto 
era uma estilização da arte dos índios 
marajás e buscava uma modernização 
estética baseada nas culturas originais do 
país. 
O resultado a favor do projeto de Memória 
demonstrou a força do discurso brasilianista 
que dominava boa parte das expressões 
artísticas da época e, ao mesmo tempo, 
demonstrava que o nacionalismo radical 
ainda comandava as ações na sociedade 
brasileira (isso ainda em 1936, antes do 
Estado Novo) Projetos mais ousados e 
aplicando conceitos da vanguarda européia 
como os de Affonso Reidy e Ernani 
Vasconcellos — que tinham fachadas 
envidraçadas e pilotis — foram descartados 
já na primeira fase do concurso, mostrando 
que a renovação da arquitetura não seria 
tarefa fácil no Brasil. 

Figura 59 - Fachada posterior da proposta de Archimedes Memória. 
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O projeto de Lúcio Costa e equipe (Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani 

Vasconcellos e o então desconhecido Oscar Niemeyer) procurou fazer do Palácio do Ministério o 

grande manifesto da arquitetura moderna. Manifesto que não pôde ser transmitido integralmente 

durante sua gestão na Enba, e no qual aplicaria, em sua totalidade, os conceitos da arquitetura 

progressista de Le Corbusier. 

Lúcio Costa diria em sua biografia que "o que não foi possível realizar na reforma da 

Escola, foi feito aqui [no Edifício do MES], cinco anos depois".86 O edifício do ministro Capanema 

provocaria uma mudança irreversível no perfil arquitetônico brasileiro. Por isso, para entendermos 

melhor essa transformação, faz-se necessário uma apresentação às idéias do arquiteto franco-suíço. 

Breve introdução ao mundo arquitetônico corbusiano 

Le Corbusier não teve uma formação acadêmica como a de Agache e sempre priorizou, na 

sua juventude, seu papel de artista plástico. Trabalhou em diversos ateliers de arte e arquitetura 

(entre eles o de Joseph Hoffmann em Viena e de Auguste Perret, em Paris) e nunca se aproximou 

(sequer era filiado à Ordem dos Arquitetos Franceses) das entidades oficiais. 

Esse caráter outsider de Le Corbusier legitimava seu insistente combate às "academias". 

Para ele, as academias, em especial a Academia Francesa de Belas-Artes, limitavam a expansão 

artística dos arquitetos ao ignorar os avanços da engenharia, ou mesmo a utilização das novas 

tecnologias da construção civil. 

85 COSTA, Lúcio. Lúcio Costa: registro de uma vivência. São Paulo : Empresa das Artes, 1995, p. 122. 
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Além de criticar o estado das coisas, Le Corbusier lutava para modificá-las. Ao propor um 

novo modelo de arquitetura — divulgado em sua revista L'Esprit Nouveau (1921-1925) (figura 62) 

—, com casas mais arejadas, iluminadas e, acima de tudo práticas e econômicas. 
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Na revista L'Esprit Nouveau Le 
Corbusier expunha suas idéias a 
quem interessasse. A maior parte 
dos conceitos sobre volumes 
cheios/vazios e estudos das 
proporções na arquitetura, bem 
como os princípios da revolução 
arquitetônica —inspirada e 
voltada para a Era da Máquina — 
se encontram nesta publicação que 
durou aproximadamente 5 anos. 
A maior parte dos textos do 
manifesto corbusiano Vers d'une 
architectute (1923) foram artigos 
escritos para esta revista que, fá 
na década de 20, circulava na alta 
roda da elite vanguardista 
brasileira. 

Figura 62 - Fac-similé de algumas edições da revista L'Esprit Nouveau. 

Le Corbusier trabalhava com a distribuição "funcional" dos cômodos da casa, a utilização de 

novas tecnologias desprezadas pelas academias, principalmente o uso do concreto armado na 

construção de pilares de sustentação das casas e na confecção de fachadas de vidro. 

Toda renovação estética por ele proposta articulava, segundo Frampton, o "dualismo 

conceituai em torno do qual sua obra iria desenvolver-se: por um lado, a necessidade imperiosa de 

atender às exigências funcionais através da forma empírica, e, por outro, o impulso de usar 

elementos abstratos de modo a atingir os sentidos e nutrir o intelecto."87 

87 FRAMPTON, Kenneth. "Le Corbusier e o Espirt Nouveau, 1907-1931". In.: História crítica da arquitetura 
moderna. São Paulo : Martin Fontes, 1997, p. 182. 
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O uso do concreto armado (ou cimento armado como era chamado no começo do século 

XX) foi o estopim da revolução estética proporcionada pela arquitetura corbuseana. Seus estudos 

para a construção de moradias adequadas à vida do homem comum, que ao mesmo tempo colocasse 

a arquitetura na era da máquina, geraram as casas DOM-INO (1914) (figura 63), toda em concreto 

armado, passível de ser executada com rapidez e economia, ao gosto das necessidades da sociedade 

industrial. Era o protótipo da "máquina de morar" ou "casa-instrumento", conceito que ele 

apresentaria em Vers une Architecture. 

Se arrancarmos do coração e do espírito os conceitos imóveis da casa, e se encararmos 
a questão de um ponto de vista crítico e objetivo, chegaremos à casa-instrumento, casa 
em série acessível a todos, incomparavelmente mais sadia que a antiga (e moralmente 
também) e bela pela estética dos instrumentos de trabalho que acompanham a nossa 
existência,8S 

Como máquina, a casa não apresentava nada de aleatório ou postiço — contrariando a 

ornamentação vigente na época —; a habitação era cingida em seu objetivo de trazer conforto, 

saúde e felicidade ao proprietário, a sua beleza seria fruto da sua funcionalidade. 

Os equipamentos que reinstalariam a "supremacia e a dignidade" do homem nas cidades 

eram exatamente os benefícios da tecnologia do concreto e do aço que, finalmente, sepultariam as 

antigas técnicas de construção (fundações de alvenaria, paredes de sustentação, etc.). 

Ao contrário da arquitetura tradicional em que os compartimentos eram escuros e fechados 

— devido às limitações das técnicas primitivas de tijolo e pedra e a permanência de costumes 

sociais gerados pela longa utilização destas estruturas construtivas —, a arquitetura corbusiana era 

livre, ventilada e iluminada. Aproveitando-se das novas técnicas, procurava imprimir em suas obras 

"um novo sentimento que traduzisse, em termos de dinâmica espacial, as novas relações sociais que 

o fenômeno da industrialização desencadeava".89 

88 LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. 2 ed. São Paulo : Perspectiva, 1977, p. 166. 
89 MONTESANO, Dario. "Estudo sobre a obra de Le Corbusier". In.: Sinopses. USP/FAU, n. 1, out/1981, p. 106. 
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Figura 63 - Esquema da casa DOM-INO. 

O deslocamento do peso da construção 
para os pilares abria novas 
perspectivas para a arquitetura. 
A planta livre rompia com as 
limitações impostas pelas paredes 
estruturais liberando a criatividade do 
proprietário ou do arquiteto. 
O concreto armado permitia também 
que as fachadas fossem totalmente 
envidraçadas, que os telhados fossem 
substituídos por lajes funcionais 
(podiam até virar um jardim). 
A nova cara das casas — por questões 
de economia e de ideologia — 
dispensavam qualquer tipo de 
ornamentação, sua beleza estava nos 
olhos de uma sociedade que valorizava 
a precisão e a harmonia associadas à 
praticidade. 

Figura 64 - Um exemplo da aplicação das casas em série. 
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Ao concentrar o peso das construções em pilares de concreto e aço, as técnicas modernas 

liberam as paredes da função portante (de sustentação), possibilitando fachadas até 100% 

envidraçadas — uma simples membrana que separa o interior do exterior —, solucionando o 

esforço secular de trazer a maior quantidade de luz para dentro das casas (helioterapía). 

Os pilares também proporcionariam a "planta livre", ou seja, o espaço interno sem divisões, 

que permitiria a livre distribuição das peças dentro da residência (antes impostas pela função de 

sustentação atribuídas às paredes), que por sua vez permitiria uma distribuição de espaço mais 

racional, funcional, saudável e, por vezes, esteticamente mais agradável. A sala de estar, os 

dormitórios, a cozinha, todos os ambientes da residência distribuídos independentemente eram a 

expressão da liberdade individual conquistada através do progresso. 

Mas, se internamente a casa passou por uma mudança estrutural, externamente — onde ela 

alcançava os sentidos das pessoas — ela sofreu uma verdadeira revolução. E, novamente, uma 

revolução ligada à tecnologia do concreto armado. 

A eliminação da cobertura com telhas em ângulo e a execução de uma laje horizontal 

impermeabilizada liberava a cobertura para o terraço-jardim (figura 64), onde cada proprietário 

poderia cultivar seu próprio jardim ou horta — trazendo para sua casa um pouco da paz e da 

tranqüilidade do campo e ao mesmo tempo ajudando as grandes cidades a recuperar um pouco do 

verde perdido com a urbanização. 

Os pilares (ou pilotis) suspenderiam a casa, dando uma sensação de leveza e elegância à 

construção, permitindo que o ambiente externo se integrasse à casa, possibilitando uma interação 

entre a casa e o meio que a cercasse. A construção suspensa geraria uma área para integração social, 

protegida das intempéries climáticas e separada da movimentação constante da rua. 

Impreterivelmente ortogonais, as fachadas da "nova casa" eram a pura estilização do 

racionalismo cartesiano, era seu modo de impor o trabalho do homem frente à paisagem natural, 
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uma maneira de recuperar a sua dignidade da humanidade através da arte. Respeitando o "traço 

regulador" (figura 65) que definia as suas relações proporcionais — e Le Corbusier afirmava que a 

beleza seria dada pela proporção —, as construções do arquiteto transformavam em "manifestações 

do espírito" as equivalências lógicas, com o propósito de tocar a sensibilidade das pessoas. 

O traçado regulador é uma garantia contra o arbitrário; é a operação de verificação que 
aprova todo o trabalho criado com ardor [...] 

O traçado regulador é uma satisfação de ordem espiritual que conduz à procura de 
relações engenhosas e de relações harmoniosas. [...] 

O traçado regulador traz essa matemática sensível que dá a agradável percepção da 
ordem. A escolha de um traço regulador fixa a geometria fundamental da obra; ele 
determina, então, uma das impressões fundamentais. A escolha de um traçado regulador 
é um dos momentos decisivos de inspiração, é uma das operações capitais da 
arquitetura.90 
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Figura 65 - Fac-similé das linhas reguladoras de Le Corbusier. 

Le Corbusier acreditava que a 
proporção e a harmonia eram os 
elementos que encantavam os 
olhos do homem moderno. 
Inspirándose no design das 
máquinas — desenvolvido pelos 
engenheiros — o arquiteto 
desenvolve uma estética funcional 
para as casas do século XX. 
A predominância das linhas retas 
fazem referência a pureza e a 
racionalidade do cálculo 
matemático, elemento que 
restabeleceria a supremacia do 
homem sobre a Natureza. 

90 LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. 5 ed. São Paulo : Perspectiva, 1994, p. 47. 
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A arquitetura de Le Corbusier (principalmente no período entre as duas grandes guerras) era 

ortogonal e branca. O branco era o agente sensibilizador, agia como uma alegoria do 

comportamento mental claro, positivo, na busca de novos valores mais compatíveis com a 

necessidade de uma nova realidade; representava, culturalmente, a distinção entre os valores 

acadêmicos — sempre pomposos e carregados — e aqueles que seriam o suporte de uma nova 

atitude. Representava também outra forma de pureza onde não cabiam apetrechos que viessem a 

perturbar a funcionalidade da obra. 

Esta era, para Le Corbusier, a arquitetura transformada posta a serviço do urbanismo. E o 

urbanismo, também renovado, era um prolongamento destas novas moradias. As cidades, para ele, 

precisavam ser como as casas, com espaço livre, iluminação farta, vasta vegetação e linhas retas. 

A luz solar (iluminação natural), elemento essencial da arquitetura moderna para o combate 

das enfermidades típicas das cidades pós-industrialização (a tuberculose principalmente), formava, 

junto com a nova distribuição espacial (que permita o máximo de exposição solar possível), os 

pontos de partida para o assentamento funcional de uma cidade. A higiene seria reforçada com a 

presença da natureza, da vegetação, onde seria possível praticar esportes e transformar a cidade — 

mesmo com suas indústrias a todo vapor — num centro de saúde, não mais um foco de epidemias. 

A tecnologia construtiva também abria caminho para uma renovação visual das cidades. 

Uma cidade direcionada para o alto, que fizesse um uso real da tridimensionalidade (comprimento, 

largura e altura) em oposição a bidimensionalidade (comprimento e largura) que limitava a 

expansão das cidades até então, faria uso total das possibilidades tecnológicas que regiam o dia a 

dia da sociedade maquinista. 

Nas obras Urbanisme (1925) e La Ville Radieuse (1935) Le Corbusier apresenta seus 

estudos para os rumos do urbanismo da sociedade da máquina (figura 66). Nestas obras 

encontram-se as premissas da sua concepção de cidade moderna que, inviável na Europa, era nas 
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Américas uma possibilidade. O fato de suas idéias serem muito radicais para o tradicionalismo 

europeu, ficou claro com a receptividade de seu plano de renovação de Paris (Plan Voisin, figuras 

67,68 e 69). 

Estudos de Le Corbusier para a 
recuperação da margem norte 
do rio Sena — sem grande 
valor histórico — que fariam de 
Paris a primeira cidade 
mundial a aplicar as novas 
regras do urbanismo moderno. 
Desta maneira a capital 
francesa manteria seu passado 
histórico — totalmente 
preservado — e voltaria a 
"iluminar", retomaria seu 

posta de capital do mundo. 
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Figura 66 - Estudos para um novo urbanismo. 
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Encantado com a ousadia dos arranha-céus norte-americanos (registrado no livro, Quand les 

cathédrales étaient blanches, de 1937) impulsionados pela prosperidade industrial ianque, ele faz 

uma apologia à conquista das alturas, numa reverenciação ao progresso, da mesma maneira que os 

medievos erguiam suas gigantes catedrais, em louvor a Deus. Mais que um ato de fé, os arranha-

céus eram, sobretudo, uma solução para problemas particulares da modernidade. 
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A partir de seus estudos para a renovação 
de Paris — o Plan Voisin — Le Corbusier 
reinventou do urbanismo. 
Para ele a cidade tinha que ser definida 
segundo as características da época e das 
possibilidades — sempre as mais 
promissoras — do futuro. 
Inegavelmente seu projeto era ousado, 
ainda mais para uma cidade histórica 
como Paris. 
Para o arquiteto a solução lógica para os 
problemas de circulação e de habitação 
da capital francesa se encontravam na 
tecnologia do aço e do concreto. 
As gigantescas torres planejadas por Le 
Corbusier, seriam um espetáculo aos 
visitantes que chegassem de avião, trem 
ou carro até Paris. 
Mas seu papel não era meramente estético 
e sim, acima de tudo, funcional. As torres 
foram concebidas para — no caso de 
guerras — não obstruírem as saídas da 
cidade, permitindo uma evacuação rápida 
e segura. 
Suspensas por pilotis, as torres 
acomodariam aos seus pés o novo e 
indispensável personagem do progresso — 
o automóvel — à estrutura urbana de 
Paris. 
O caos das ruelas medievais daria lugar a 
avenidas retilíneas que dariam maior 
agilidade ao centro da cidade 

Figura 68 - Planta da recuperação da margem norte do rio Sena. 

Figura 69 - Diorama (montagem) da proposta de Le Corbusier sobre foto de Paris. 

19tt. Croquis du «Centre de Paria» 

Figura 67 - Perspectiva do Plan Voisin. (Paris). 
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A conquista das alturas pela urbanização traz, em si, a solução de problemas essenciais 
colocados pela urbanização das cidades modernas, a saber: o restabelecimento possível 
das condições naturais (sol, espaço, vegetação), a separação do pedestre e do automóvel, 
a criação dos dispositivos qualificadas de prolongamentos do lar, que atribuem um novo 
destino à puericultura, à eugenia e oferecem novos modos de vida tanto a adolescentes 
quanto a adultos. O todo permite precisamente imaginar, constituir e realizar uma 
organização do equipamento social contemporâneo que se torne a expressão harmoniosa 
de uma civilização da máquina, dotada, enfim, após um século de gestação, de 
equipamentos conforme a sua própria natureza e, após um período difícil, reinstale o 
homem em sua supremacia e dignidade.91 

Além da organização espacial por funções, presentes no método agacheano, a cidade 

precisava afastar certos inconvenientes do progresso: a poluição, o barulho e o risco de se ter, em 

uma mesma via, a velocidade de 100 km/h de um carro e o andar de 4 km/h do homem. 

A eliminação da rua-corredor margeada por calçadas, onde o contato entre automóvel e 

pedestre era constante, era fundamental para que a cidade fosse um lugar seguro para todos. Para se 

obter essa segurança era necessário criar vias rápidas e exclusivas para automóveis — 

definitivamente um membro da sociedade — afastadas das áreas de habitação. 

A melhor opção para a cidade moderna era a conquista das alturas, onde o sol poderia ser 

melhor aproveitado, os gases e os ruídos da cidade e dos automóveis ficariam distantes da 

tranqüilidade do lar, tranqüilidade fundamental para a recuperação mental e física do homem, agora 

exposto a uma rotina muito mais dinâmica, obediente ao ritmo da máquina. 

A cidade corbuseana, ou Cidade Irradiada (figuras 70 e 71), não era simplesmente adaptada 

para a circulação dos automóveis — aproveitando-se as primitivas ruelas como ocorria com a 

maioria dos planos de avenidas propostos na época —, ela era projetada para o automóvel, um 

"fenômeno completamente novo na história das cidades e total perturbador"92. 

91 LE CORBUSIER. Planejamento urbano. São Paulo : Perspectiva, 1971, p. 31. 
92 Idem., p. 155. 
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Figura 70 - Perspectiva da Ville Radieuse. 

Figura 71 - Planta da Ville Radieuse. 
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Uma cidade moderna que oferecesse o ar puro das alturas, a tranqüilidade do verde e a 

panacéia da luz solar para seus moradores e, ao mesmo tempo, permitisse o caminho livre para a 

velocidade dos meios de transporte, apresentaria a 

reforma cujo magnífico fruto será uma aparência nova da coisa construída, senhora dos 
espaços livres circundantes, aparência magníficamente arquitetural dos bairros 
residenciais ou de trabalho. Explorando sua conquista técnica, o homem dispondo de um 
estilo da época, coloca-o finalmente a serviço de seu próprio bem estar e de sua 
satisfação estética.93 

As maiores críticas de Le Corbusier às academias se referiam à insistência destas em 

perpetuar "estilos mortos", de manter uma estética que não condizia com o estágio evolutivo da 

humanidade. Ele apontava, principalmente, a ignorância técnica dos arquitetos acadêmicos em 

relação aos novos materiais construtivos, suas propriedades e suas possibilidades. 

Já em 1923 ele apontava como inspiração para uma nova arquitetura a ousadia dos 

engenheiros. Estes descobriam e criavam novas soluções, em sintonia com as necessidades do 

mundo real, não viviam na fantasia alegórica da maioria dos arquitetos. 

Sem perseguir uma idéia arquitetural, porém simplesmente guiados pelos efeitos do 
cálculo (derivados dos princípios que geram nosso universo) e a concepção de UM 
ÓRGÃO VIÁVEL, os ENGENHEIROS de hoje empregam elementos primários e, 
coordenando-os segundo regras, provocando em nós emoções arquiteturais, fazendo 
ressoar assim a obra humana com a ordem universal.9* 

Le Corbusier propunha um urbanismo totalmente novo. Desde sua estética até seu 

direcionamento metodológico. Para ele, o passado, a geografia, a história deixavam de ser 

elementos indispensáveis na composição de uma cidade. Todo trabalho social, político, geográfico e 

histórico das monografias do urbanismo-ciência agacheano, não tinham o mesmo valor para Le 

Corbusier. O cientificismo sociológico que direcionava as extensões dos centros urbanos de Agache 

— numa referência ao positivismo de comtiano em seu combate aos excessos filosóficos das 

93 LE CORBUSIER. Planejamento urbano. São Paulo : Perspectiva, 1971, p. 39 e 41. 
94 LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. 2 ed. São Paulo : Perspectiva, 1977, p. 7. 
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ciências —, baseados no tripé evolutivo passado/presente/futuro, dava lugar a uma idéia que 

privilegiava, acima de tudo, o futuro. 

Desde 1900 alguns arquitetos, inspirados pelo modem style, apresentavam um urbanismo 

onde a estética substituía o papel da história. O passado não era parâmetro essencial na organização 

das comunidades urbanas; o que realmente importava eram o presente e o futuro. Esse urbanismo 

"futurista" não levava em conta a tradição social ou comercial de uma comunidade para, a partir 

dela, direcionar o seu desenvolvimento; ele setorizava e definia as funções dentro da cidade de uma 

maneira mais rígida que a proposta pelo urbanismo científico, aqui ilustrado pelas idéias de Agache. 

O urbanismo moderno corbusiano partia de uma nova concepção de arquitetura, uma 

arquitetura onde a precisão e o cálculo seriam os regentes da harmonia e da leveza. Era a 

substituição do urbanismo "retrospectivo, museográfico, mimético e particularmente interessado na 

decoração, na decoração no sentido do ornamento, de vestidura do campo, da cidade ou aldeia, de 

uma vestidura não de estação, mas de representação"95 pelo urbanismo de transformação social que 

tinha na estética sua força doutrinadora. 

O novo urbanismo era inspirado numa arquitetura que não pertencia aos arquitetos, mas aos 

engenheiros, pois era regido pela precisão e pela harmonia, conceitos que emocionavam os olhos do 

homem moderno "consciente". O urbanismo e a arquitetura de Le Corbusier inspiravam-se nas 

obras destes novos mestres para tentar recuperar a autoridade do arquiteto na arte de emocionar. 

Os engenheiros fazem arquitetura porque empregam um cálculo saído das leis da 
natureza e as suas obras nos fazem sentir a HARMONIA [...] Ora, quando se maneja um 
cálculo estamos num estado puro e, neste estado de espírito, o gosto segue caminhos 
seguros. 

Arquitetura é a jogo sábio, correto e magnifico dos volumes reunidos sob a luz. 

95 LE CORBUSIER. Planejamento ..., op. cit., p. 14. 



O Divã de Concreto 
101 

Aos arquitetos deste tempo, perdidos nos "esboços" estéreis de seus piemos, nos 
arabescos, nas pilastras ou nas cumeeiras de chumbo, não adquiram a concepção dos 
volumes primários. Nunca ninguém lhes ensinou isso na Escola de Belas-Artes. 

O rompimento com a tradição e com o passado, assim como a interpretação utópica das 

propostas do urbanismo progressista de Le Corbusier, dificultaram a implantação de suas idéias no 

velho continente, mas o desenvolvimento dos países americanos lhe abriam enormes perspectivas 

de concretizar suas teorias. 

Le Corbusier, que já estivera no Brasil em 1929, sonhando com a construção de uma nova 

• 07 

capital brasileira , volta, a convite de Lúcio Costa, para aprofundar a renovação estética que ele 

esboçara em sua primeira visita. Sua presença no Brasil era fundamental para que suas idéias 

deixassem de ser apenas um formalismo a mais. 

Ele [Lúcio Costa], que compreendera o quanto a mensagem do francês ultrapassava a 
questão da arquitetura limitada a si mesma, convidava-o porque via nessa visita a 
ocasião de reinstituir, entre os renovadores, a totalidade das suas teorias: unindo-as ao 
novo equilíbrio social que se impunha, diante das conquistas da era industrial como 
pregava Le Corbusier, e de forma particular e concreta no novo Brasil que emergia, 
malgrado o jogo dos avanços e recuos, cheio de reformas e promessas,98 

Gestação da Arquitetura Moderna no Brasil 

Segundo Lúcio Costa, o que o levou a escolher Le Corbusier entre tantos outros arquitetos 

modernos — como Walter Gropius, Tony Garnier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright — foi o 

96 LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. 2 ed. São Paulo : Perspectiva, 1977, p. 7. 
97 Ver nota 32. 
98 SANTOS, Cecília Rodrigues dos... [et al.]. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo : Tessela : Projeto Editora, 1987, p. 
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fato dele ser o "único que encarava o problema [da arquitetura] de três ângulos: o sociólogo — ele 

dava muita importância ao social —, a adequação à tecnologia nova e a abordagem plástica".99 

Talvez o principal motivo da receptividade das idéias de Le Corbusier no Brasil se devesse a 

sua visão, muito particular, da sociedade brasileira, visão que ele exprimia em seus escritos e que 

alimentava os desejos de liberdade dos artistas mais jovens. Segundo Lúcio Costa, as palavras de Le 

Corbusier seduziam, "aliciavam" os arquitetos que acompanhavam os movimentos artísticos de 

vanguarda da Europa e, principalmente, suas idéias pareciam ter sido talhadas para o momento 

revolucionário pelo qual passava o país nos anos 30. 

Se discurso plástico-tecnológico — ligeiramente introduzido neste capítulo —, apresentado 

em 29, concordava com as pretensões industrializantes e com uma idéia (não hegemônica) de 

modernidade da elite intelectual paulista e carioca, a partir de 1930, com textos como Colorário 

Brasileiro e O Espírito Sul Americano, a "arquitetura revolucionária" de Le Corbusier também se 

aproximou das propostas de uma nova sociedade brasileira. 

O contato com o povo e com as paisagens da América influenciaram e engrandeceram o teor 

revolucionário-libertador da doutrina corbusiana. No Brasil, a sua convivência com os intelectuais, 

desejosos em mudar o panorama cultural nacional, e com a especificidade do povo brasileiro (o 

carioca, pelo menos) despertaram no arquiteto o desejo de guiar — não catequizar ou colonizar 

como se fazia antigamente ao se importar civilidade — esta nação na superação da moribunda 

civilização européia. 

A Europa burguesa é um peso para a América do Sul. Libertai-vos! A Europa burguesa 
está virtualmente enterrada. E chegada uma nova hora. A economia geral do mundo vê 
na América do Sul um devir iminente [... ] 

A América do Sul, acreditando em seu destino, formule seus projetos e desenhe seu 
amanhã. Que o planejamento das cidades seja estabelecido. Que ele se traduza em 
preceitos e leis. 

99 "Presença de Le Corbusier" In.: COSTA, Lúcio. Lúcio Costa: registro de uma vivência. São Paulo : Empresa das 
Artes, 1995, p. 144. 
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Criar, decretar, realizar100 

Como vimos, Le Corbusier tinha em sua cabeça novas — e revolucionárias — teorias sobre 

arquitetura, urbanismo e sociedade. Teorias que ele acreditava, do fundo de sua alma, que podiam 

fazer um mundo melhor, mas que não encontravam um nascedouro, um lugar onde ela pudesse 

brotar. Por isso, ele atacava tão impiedosamente a letargia academicista que mantinha antigos 

valores estéticos — por sua vez fruto de valores culturais e sociais conservadores — que impediam 

a total realização do progresso e da evolução do homem. 

Sua grande chance de construir algo "grandioso, puro e verdadeiro", que abrisse os olhos do 

mundo para as transformações pelas quais passava, estavam na construção de uma cidade 

inteiramente nova, Planaltina101, a ser construída no país de um certo Sr. Prado, pessoa influente e 

possuidora de "uma das maiores situações comerciais e políticas"102 do Brasil, que buscava 

conceitos arquitetônicos e urbanísticos compatíveis com os caminhos da vanguarda cultural 

brasileira. 

Esse contato entre o mecenas Paulo Prado e o artista Le Corbusier talvez explique a 

proximidade entre os ideais modernistas de 22 das considerações — premeditadamente proféticas 

— do arquiteto sobre o país e as possibilidades para o seu futuro. Estas idéias podem ser 

100 LE CORBUSIER. "O Espírito Sulamericano". In.: SANTOS, Cecília Rodrigues. Le Corbusier e o Brasil. São 
Paulo : Tessela, 1987,_p. 70. 

101 Planaltina era uma obsessão esotérica dos políticos brasileiros desde o século passado (XIX), retirada de um 
sonho do santo italiano Dom Bosco no qual ele profetizava que "entre os paralelos de 15o e 20° havia uma depressão 
bastante larga e comprida, partindo de um ponto onde se formava um lago. Então, repetidamente, uma voz assim falou: 
"...quando vierem escavar as minas ocultas, no meio destas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e 
mel. Será uma riqueza inconcebível...'" Tal profecia foi interpretada pelos políticos como o despertar de uma nova 
civilização e um futuro de riquezas que seria conquistado com a ocupação do interior. Esta obsessão mítica volta e meia 
era ressuscitada (em 1922 é lançada a pedra fondamental da cidade nos arredores da Brasília atual; em 1941 com os 
projetos de interiorização de Getúlio Vargas e, finalmente, com a construção de Brasília em 1957 segundo plano de 
Lúcio Costa). Para maiores informações sobre a história de Brasília aconselho consultar o site: 
http://www.infobrasilia.com.br, que contém fotos e documentação sobre o assunto. 

102 Apresentação de Paulo Prado na carta de Fernand Léger à Le Corbusier, datada de 1926 e que marca o primeiro 
contato entre o arquiteto e a vanguarda intelectual brasileira. Apenas recordando: Paulo Prado foi o principal 
financiador da Semana de 22. 

http://www.infobrasilia.com.br
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encontradas em três textos que ele escreveu após sua visita à América do Sul: O Espírito 

Sulamericano, Prólogo Americano e Corolário Brasileiro103. 

O primeiro ponto em comum: o rompimento com o que é passado, com a cópia. Assim 

como os literários de 22 procuravam criar uma literatura brasileira, avessa às regras parnasianas104, 

Le Corbusier, como arquiteto e urbanista, ataca os trabalhos referentes à sua área. Para ele, se o 

Brasil queria ser grande e inovador — como poderia ser —, ele precisava esquecer as 

"ultrapassadas" cidades modernas. Em carta escrita para Oswaldo Costa, em 1930, ele dispara 

contra a concepção "romântica e pitoresca" de urbanismo, que estava sendo proposta para o Rio de 

Janeiro por Agache. 

O Rio, pela sua urbanização, pode tornar-se uma coisa de suprema grandeza. Se 
quisermos, podemos fazê-lo, mas devemos ver claro. Não nos devemos deixar 
impressionar pelas folhas de papel aquareladas ou desenhadas de arabescos. É 
necessário pertencer à grande era maquinista que começa: e as cidades da América do 
Sul são aquelas no mundo de hoje que chegaram à hora de seu destino. 

Ficarão vocês atolados num estilo 1925, de palhaço? [ . . . ] 

Vocês são jovens, seu chefe é jovem, a época é jovem. Uma nova civilização começa: 
Grandeza e harmonia. 

Mas é preciso que haja intervenção. Devemos criar. 

Este estilo 1925, besta, idiota, raplaplá que faz os medíocres ficarem babando de 
felicidade. Quando estiver construído vai ser como uma triste farra de província Um 
'crachat ' de cidadezinha provinciana. Evoca-se a praça da Concórdia (que é uma coisa 
completamente diferente! Dignidade, grandeza, nobreza) e propõe-se uma feira 
"modernizante " de subúrbio.10 

Para Le Corbusier só o urbanismo maquinista poderia fazer frente a paisagem do Rio de 

Janeiro, só esta arquitetura poderia equilibrar as forças do homem às da Natureza, só a nova arte 

103 Os dois textos "Prólogo Americano" e Corolário Brasileiro" foram publicados no livro Précisions sur un état 
présent de l'architecture et de l'urbanisme (1930) enquanto que o "Espírito Sulamericano" permaneceria inédito até ser 
publicado na obra Le Corbusier e o Brasil de Cecilia Rodrigues dos Santos, já citada. 

104 Oswald de Andrade, na década de 20, costumava dizer: "Estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados em 
pleno parnasianismo". 

105 "Le Corbusier a Oswaldo Costa, 22 de abril de 1930". Documento T2.16.25 In.: SANTOS, Cecilia Rodrigues... 
[et. al.] Le Corbusier e o Brasil. São Paulo : Tessela, 1987, p. 97. 



O Divã de Concreto 
101 

poderia despertar o Brasil como Nação Moderna. O Brasil queria e precisava projetar sua história, 

deixar de ser um "velho Portugal" ou tentar ser como a França. 

O caminho para isso, já aberto dentro do país, no conceito de antropofagia criado por 

Oswald de Andrade106. Isso porque, ao contrário das outras correntes modernistas surgidas em 22 

como o verdeamarelismo e o Grupo Anta que identificavam seu nacionalismo com o Estado e com 

a brasilidade pura, a antropofagia baseava-se na "devoração crítica", na assimilação de todas as 

correntes estrangeiras — desde a colonização até as vanguardas européias —, na sua degustação e 

digestão, para que a partir destes "nutrientes" o Brasil pudesse superar a cópia e a tradução e então 

recriar a cultura e criar a sua história. 

A antropofagia não era um hábito glutão; era um rito esotérico, uma comunhão com as 
melhores forças. A refeição era frugal; havia cem a quinhentos comendo a carne do 
guerreiro capturado. Esse guerreiro era valoroso. Comera a carne dos próprios 
guerreiros de sua tribo. Logo, comendo a sua carne, assimilava-se à carne mesma de 
seus ancestrais.107 

Gentilmente Le Corbusier se oferecia como prato principal108. 

O "estado novo" das coisas 

Le Corbusier, empolgado e surpreso com a recepção da suas idéias no Brasil109 (figuras 72, 

73 e 74), escreveu em 10 de dezembro de 1929: 

106 ANDRADE, Oswald de. Manifesto Antropofágico. Revista de Antropofagia. São Paulo, n. 1, ano 1, maio/1928. 
107 LE CORBUSIER. "Prólogo Americano". In.: SANTOS, Cecília Rodrigues. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo : 

Tessela, 1987, p. 83. 
108 "Gostaria de oferecer as minhas forças enquanto estão vivas. Eu as ofereço, as dou, não procuro dinheiro. Mas, 

gostaria de fazer uma Grande obra. Aceite meu presente". Le Corbusier a Oswaldo Costa, 22 de abril de 1930". 
Documento T2.16.25 In.: SANTOS, Cecília Rodrigues... [et. al.] Le Corbusier e o Brasil. São Paulo : Tessela, 1987, p. 
98. 

109 Ficou principalmente entusiasmado com as iniciativas tomadas pelo arquiteto Gregório Warchavchik, ao 
construir as casa moderna na Vila Mariana (SP) e ao divulgara arquitetura moderna em seu Manifesto da (1925). 
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O arquiteto russo radicado no Brasil 
Gregorio Warchavchik construiu uma das 
primeiras — se não a primeira — casas 
modernas do país. 
Em 1925 publicou em um jornal italiano 
de São Paulo o Manifesto da Arquitetura 
Moderna, onde apresentava alguns dos 
conceitos corbusianos elementares como a 
eliminação de qualquer ornamentação 
gratuita. 
Para conseguir a aprovação do Serviço de 
Censura e então construir sua casa 
moderna, Warchavchik foi obrigado a 
adulterar o projeto da fachada, 
adicionando penduricalhos nas 
platibandas e janelas. 
Após a conclusão da obra o arquiteto, 
para burlar a fiscalização, dizia que não 
tinha mais recursos para fazer os 
acabamentos externos. 

Figura 74 - Casa Modernista. (1929-1930). 

Figura 72 - Projeto da fachada apresentada por Warchavchik 
ao Serviço de Censura. 

Figura 73 - Casa do arquiteto Gregorio Warchavchik (1927-
1928). 
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O Futuro presidente do Brasil, Sr. Júlio Prestes, está a par de toda cronologia de nossos 
esforços; às vésperas de sua posse, preocupa-se já com as grandes operações de 
urbanismo que serão necessárias realizar, procurará manifestar através da arquitetura a 
nova época que pressente."0 

Menos de um ano depois dele escrever estas palavras, a reviravolta política causada pela 

Revolução de 30 impediu que Júlio Prestes — profundo conhecedor da revista L'Esprit Nouveau u 

—, candidato a sucessão indicado pelo então presidente Washington Luís, assumisse e prolongasse 

a administração paulista (quebrando o rodízio entre Minas e São Paulo que caracterizava a política 

"Café com Leite") nos rumos da federação. 

Apesar de ter apostado suas fichas no governo liberal, a Revolução de 30 acabou sendo 

generosa com Le Corbusier e sua arquitetura, também revolucionária. O pensamento progressista 

assumido por Vargas e sua política de renovação, principalmente as ligadas aos setores culturais, 

trouxeram o arquiteto pela segunda vez ao país, mas desta vez com a real possibilidade de construir 

uma grande obra. 

Algumas palavras que ele tinha escrito em 1929, no seu Prólogo Americano, na expectativa 

de que Júlio Prestes tomasse o poder em 1936, serviam, e muito bem, para o caudilho Vargas ou 

para o intelectual Capanema: 

Bastaria que uma autoridade — um homem — suficientemente lírico, desse a partida na 
máquina, promulgasse uma lei, uma regulamentação, uma doutrina: e então o mundo 
moderno começaria a deixar a negritude de suas mãos e de seu rosto de trabalho e 
sorriria, poderoso, contente, esperançoso."2 

O Edifício do MES foi erguido, e não podemos falar sobre arquitetura moderna no Brasil 

sem citá-lo ou comentar a sua importância no processo de geração da arquitetura nacional. 

110 LE CORBUSIER. "Prólogo Americano". In.: SANTOS, Cecília Rodrigues. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo : 
Tessela, 1987, p. 73. 

111 LE CORBUSIER. Précisions sur un État Présent de l'Architecture et de l'Urbanisme. Paris : Les Éditions G. 
Grès er Cie., 1930, p. 19. 

112 LE CORBUSIER. "Prólogo Americano". In.: SANTOS, Cecília Rodrigues. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo : 
Tessela, 1987, p. 84. 
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Inaugurado em 3 de outubro de 1945 — marcando os 15 anos da Revolução de 30 — o 

prédio de Lúcio Costa, Niemeyer e equipe, "segundo traço original de Le Corbusier"113 (figuras 75 

e 76) já era reconhecido, principalmente no exterior, como "o edifício mais avançado das 

Américas",114 e tratado como uma demonstração da ousadia de um país que procurava se impor no 

cenário mundial. 

Enquanto o Federal Classic, em Washington, o Royal Academic Archeology, em Londres, 
e o Nazi Classic, em Munique, são ainda predominantes, o Brasil ousou desviar-se do 
caminho fácil e seguro, resultando disso que a cidade do Rio de Janeiro pode ostentar o 
mais belo edifício oficial do ocidente."5 

Sua beleza e modernidade voltaram os olhos da crítica mundial para o Rio de Janeiro, 

capital da arquitetura mundial no século XX e berço da verdadeira arquitetura brasileira (figuras 77 

a 82). 

É um prédio extremamente juvenil, com um toque de leveza em suas proporções, um 
jeito ' brasileiro que demonstra, a quem possa entender, que o projeto final, embora 
inspirado em Le Corbusier, é nativo do Brasil."6 

Ao mesmo tempo em que a arquitetura brasileira — totalmente dependente das idéias e 

conceitos corbusianos — ganhava fama, se institucionalizava como arquitetura oficial no país e se 

transformava em produto de exportação para todo o mundo, Le Corbusier (o "pai biológico" da 

criança) amargava um ostracismo imposto pela conjuntura bélica do final dos anos 30. Sem chances 

de construir em seu país adotivo (França) por causa da Guerra,117 e impedido de procurar asilo no 

país que amava (Brasil) por causa da paranóia xenófoba instalada no Estado Novo. 

113 Trecho da placa de inauguração instalada no saguão do edificio do MES. 
114 Segundo a opinião de Philip Goodwin, arquiteto do Museum of Modern Art. In.: HARRIS, Elizabeth Davis. Le 

Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo : Nobel, 1987, p. 173. 
115 GOODWIN, Philip. Brazil Builds. Nova Iorque, Museum do Modem Art, 1943, p. 90. In.: HARRIS, Elizabeth 

Davis. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo : Nobel, 1987, p. 10. 
116 CAMPOFIORITO, Italo. "Brazilian Architecture Up to the Present". Arts and Artists, 11:36, apr. 1976. In.: 

HARRIS, Elizabeth Davis. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo : Nobel, 1987, p. 174. 
117 De 1940 até 1945 Le Corbusier se escondeu do avanço nazista na cidade de Ozon, nos Pireneus. 
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Os estudos preliminares de Le Corbusier (acima para o terreno da praia de Santa Luzia e abaixo para o 
terreno do Castelo, onde foi construído) para o edificio do Ministério da Educação e Saúde (1936) 
serviram de base para o projeto definitivo de Lúcio Costa e equipe. 
Nos desenhos do arquiteto francês era quebrada a rigidez simétrica do projeto original — apelidado de 
múmia — da equipe brasileira. Le Corbusier também incluiu na praça anexa ao Ministério algumas 
esculturas que representariam o povo brasileiro. 
Com a instauração do Estado Novo em 1937, Le Corbusier foi impedido de Ter um maior envolvimento 
com a obra — fato que causou a saída de Lúcio Costa da equipe logo após o golpe —, no entanto, com a 
saída dos mestres quem assumiu o projeto, propondo varias mudanças foi Oscar Niemeyer. 
O edificio do MES foi o seu debut na arquitetura e a primeira demonstração do que seria a arquitetura 
moderna brasileira a partir de então. 
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Corte e plantas do projeto executado 
apresentando a estrutura suspensa por 
pilotis, a planta livre em todos andares 
e o terraço-jardim... 
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Figura 77 - Detalhes do projeto executado: segundo 
andar, primeiro andar (auditório) e térreo. 
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Figura 79 - Fachada Norte com Quebra -sóis. 

O edificio do MES, após quase dez 
anos do começo das obras, passou 
a ser referência mundial da 
arquitetura moderna. 
O reconhecimento aconteceu 
primeiro nos exterior — nos EUA 
— e, só depois do aval 
internacional que a obra foi 
valorizada no Brasil. 
Como afirma Bruand, o sucesso do 
Palácio abriu as portas do 
mercado mundial para a 
arquitetura moderna. 
Le Corbusier, o pai da idéia, 
mesmo vendo sua doutrina 
conquistar o respeito que ele tanto 
sonhava teve que amargar mais 
alguns anos de recusas — ele ainda 
era um maldito na Europa — e até 
dependeu da amizade com os 
brasileiros para poder realizar 
suas obras (como aconteceu com o 
concurso para a sede da ONU em 
1948, quando Niemeyer venceu a 
concorrência mas exigiu que o 
mestre o ajudasse na composição 
de um trabalho conjunto). 

Figura 81 - Ala do Salão de Exposições. 
Figura 80 - Fachada Sul envidraçada. 
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Figura 82 - Fachada sul. 

Um dos objetivos da nova arquitetura era dar uma nova identidade para o pais. Fazer surgir no Brasil urna 
idéia nova de nação e de povo. Um povo que não precisava mais copiar ou ficar preso a estilos importados. 
O contraste entre o novo e o velho, entre o futuro grandioso e o passado acanhado. A marca de uma nova 
geração que dispensava as influências culturais — já bastante desgastadas — e que apresentava um novo 
Brasil, com uma nova cara. A cara do progresso. 
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Acuado, o arquiteto assistiu ao crescimento da arquitetura brasileira, que não poupou 

deselegâncias como divulgar os conceitos arquitetônicos que compunham o MES — pilotis, planta 
t i o 

livre, quebra-sol, etc. — como "invenção própria do Brasil" . Dividido entre a decepção — nunca 

se sentiu devidamente credenciado pela explosão da arquitetura moderna — e a alegria de ver sua 

utopia se formar realidade e enterrar, definitivamente, os passadismos, o que abria um novo 

horizonte de possibilidades para o arquiteto. 

Por outro lado, o Brasil tinha encontrado a sua linguagem moderna. A arquitetura, a partir 

do reconhecimento internacional em 1942, fez do país uma referência mundial, como desejava 

Capanema, quando a música, a literatura, a política, a economia e o urbanismo até então não tinham 

conseguido. Seu sucesso mundial também criou uma simbologia — pode se dizer original — que 

acabou por se tornar tão vazia de conteúdo social quanto às importações dos anos 20. 

Dentro das premissas oficiais de modernização, a Arquitetura Moderna mostra-se como 
um meio eficaz de expressão dessa política, no plano material como no plano simbólico. 
O episódio do concurso público para a construção da sede do Ministério da Educação e 
Saúde demonstra claramente a intenção de construir uma "imagem Moderna " para o 
Governo. A recusa do projeto vencedor, uma proposta atrelada ao conservadorismo, é 
bastante sintomática, pois interessava ao Ministro Gustavo Capanema marcar sua 
gestão com uma obra monumental que fosse representativa dos novos tempos e que 
afirmasse a imagem de um Estado Moderno.119 

E esta simbologia que desembarcará no Paraná, por outro político intelectual, como Gustavo 

Capanema: Bento Munhoz da Rocha Neto. 

Em 1953, como promessa de um futuro glorioso para o Estado que comemorava seu 

primeiro centeñario de emancipação política, uma série de obras modernas são projetadas e 

executadas, principalmente na capital, na tentativa definitiva de instituir a modernidade na ex-

província e, acima de tudo, dar ao Paraná um motivo de orgulho forte o suficiente para amenizar 

antigas rusgas entre capital e interior. 

118 Assim foram apresentadas as inovações arquitetônicas pelo conferecista brasileiro na exposição Brazil Builds, 
Architecture new and old 1652-1942, realizada no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. 

119 BA YEUX, Gloria Maria. O Debate da Arquitetura Moderna Brasileira nos Anos 50. Dissertação de Mestrado. 
São Paulo: FAU-USP, 1991, pág. 32. 



Capítulo IV 

— Um novo Paraná em uma Nova Arquitetura — 

Em 1941, ano em que fora encomendado o Plano de Urbanização de Curitiba, o edifício do 

MES ainda era motivo de chacota nos principais veículos de comunicação cariocas. Era chamado de 

Capanema-Maru, um trocadilho com o nome do Ministro que encomendara a construção do prédio 

e os navios japoneses (que quase sempre terminavam em maru) que povoavam as notícias sobre a II 

Guerra Mundial. Para Harris, "esse nome condescendente revelava o tipo de crítica que atacava a 

simplicidade do moderno edifício e o uso sutil da policromía que os brasileiros tinham dificuldade 

em aceitar até serem esclarecidos pela imprensa internacional".120 

A arquitetura moderna ainda era, em termos de expressão da modernidade, uma incógnita. 

Se nos grandes centros ela ganhava a simpatia de pessoas influentes como o Ministro Gustavo 

Capanema e de alguns intelectuais-burocratas diretamente ligados ao Presidente, nas cidades 

120 HARRIS, Elizabeth Davis. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo : Nobel, 1987, p. 124. 
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periféricas ela gerava desconfiança (podia ser coisa de comunista , ver figuras 83, 84 e 85) ou era 

muito mal compreendida. 

Como o governo federal estava envolvido num projeto gigantesco de democratização da 

modernidade por todo o país — a conquista do interior, a Marcha para Oeste —, essa tarefa 

homérica não podia esperar (ou adivinhar) quais seriam os novos rumos da representação simbólica 

de modernidade. Por isso, espalhavam-se planos urbanísticos pelas maiores cidades, fora do eixo 

Rio-São Paulo, carregados de cientificidade, nos moldes do modelo apresentado por Agache em 

1928. Não era o momento de trocar o certo pelo duvidoso. 

No caso de Curitiba, por exemplo, os "foros de capital moderna" complementariam o 

novo projeto industrializante proposto — para não dizer imposto — pelo Interventor Manoel 

Ribas, que não obedecia a um desenvolvimento natural da economia paranaense, mas aos impulsos 

da mentalidade industrial que se tentava instalar no país. 

O novo projeto industrializante paranaense, formulado no começo dos anos 40, difundia 

como universal a ordem econômica e política calçada na indústria. Essa universalidade era aceita 

pela elite dinâmica do estado — concentrada no Norte do Estado e ligada à produção cafeeira — 

que se encontrava em expansão e combatia a estagnação dos setores já não tão dinâmicos da 

produção — como a antiga elite do mate ou a industria manufatureira alojada no Estado. 

121 É notório o episódio em que Archimedes Memória, o concorrente que "ganhou, mas não levou", denuncia em 
uma carta dirigida ao Presidente Vargas o "comportamento suspeito" de Lúcio Costa e sua equipe e a provável relação 
entre a arquitetura moderna e os ideais comunistas. Memória, em sua carta descreve a relação de Lúcio Costa com 
Gregório Warchavchik um "judeu russo de atitudes suspeitas" e relembra ao presidente que Lúcio Costa fazia parte dos 
"ostensivos à corrente modernista que tem como centro o Clube de Arte Moderna, célula comunista cujos principais 
objetivos são a agitação no meio artístico e a anulação dos valores reais que não comunguem no seu credo." Cf. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. "O Ministro que desprezou a rotina". In.: XAVIER, Alberto. Arquitetura moderna 
em Curitiba. São Paulo : Editora PINI, 1985, p. 129-131. 

122 Novo porque se diferenciava dos discursos industrializantes que vigoravam até a década de 30 no Paraná. 
Segundo Maria Regina Luz, era recorrente nos anos pré-revolução "os discursos que colocavam a aplicação da 
atividade e dos capitais na indústria, como a possibilidade segura de viabilizar os ideais de progresso e civilização 
almejados para a sociedade paranaense. Embora nesse momento e, no caso específico dessa sociedade, não se possa 
ainda se referir, ainda, à instituição do tema industrialização, no sentido que assume no final dos anos vinte, sobretudo 
na década de trinta em diante, é possível constatar, já a partir de meados dos anos dez entre os discursos de lideranças 
empresariais curitibanas, a idéia de industrialização como meta a ser alcançada em futuro não muito distante". In.: LUZ, 
Regina Maria. A modernização da sociedade no discurso do empresariado paranaense: Curitiba 1890-1925. Dissertação 
de Mestrado apresentada ao Departamento de História da UFPR, 1992. p. 14-15. 
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Figura 83 - Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Centrosoyous - União 
das Cooperativas da URSS (1928). 

Não era de se admirar que a 
arquitetura moderna fosse 
vista como uma arte 
comunista. 
Muitos dos ideais de 
Corbusier falam em 
renovação social e sua 
arquitetura combatia antigos 
símbolos de status — como as 
ornamentações das fachadas. 
A aceitação (mútua) de suas 
idéias na URSS foi talvez o 
maior motivo para gerar uma 
grande desconfiança, 
principalmente por parte dos 
arquitetos mais conservadores 
e politicamente engajados, 
como Archimedes Memória. 
Na verdade Le Corbusier 
nunca assumiu uma posição 
política — a nova arquitetura 
servia à todos — apesar de ser 
freqüentemente associado ao 
comunismo. 

Figura 84 - Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Maque para o Palácio 
dos Soviets (1931). 

Figura 85 - Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Projeto para o Palácio dos Soviets (1931). 
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Para essas elites, a "preservação do padrão tradicional" era favorável porque respondia às 

suas expectativas de manutenção da ordem vigente — onde eles comandavam —, no que se referia 

à oferta de matéria-prima, de mão-de-obra, de mercado, não havendo motivos para se pensar em 

mudanças radicais para o conjunto da sociedade. 

O problema é que a indústria paranaense, já estabelecida, era mais estacionária do que 

dinâmica, ou seja, não havia um interesse por parte dela em reorganizar a sociedade ou a economia 

curitibana. Mesmo porque a maior parte da estrutura industrial do Estado estava voltada, ou 

dependia, da produção da madeira ou da agricultura. O termo indústria era muito relativo no Paraná, 

quer dizer, na capital principalmente a economia industrial era " fundada na pequena empresa, em 

geral de caráter doméstico" e nunca teve participação fundamental nos rumos da economia do 

Estado. As poucas que aqui se encontravam só existiam para suprir as necessidades do mercado 

ervateiro e cafeeiro dominante. Em suma, como afirma Luiz Carlos Ribeiro, havia "uma 

convivência contraditória do projeto nacional (o universal da política brasileira) com as políticas 

regionais.124 

Mas se o distanciamento tecnológico,125 imposto pelas elites tradicionais paranaenses, 

contrariava as intenções hegemônicas da modernidade brasileira propostas pelo governo ditatorial 

de Vargas, era necessário mudar o comportamento das elites locais e inseri-las na nova ordem 

nacional. Em seu discurso, que decretava a vitória da campanha revolucionária, o major Mário 

Tourinho, em 5 de outubro de 1930, ditava: 

123RIBEIRO. Luiz Carlos. História e memória das elites no Paraná (1940-1950). In.: PORTELLA, J. R. B. (org.) 
Cultura e Cidadania. Londrina : ANPUH/CNPq, 1996, p. 151. 

124 RIBEIRO, Luiz Carlos. "O autoritarismo no imaginário político paranaense (1930-1945)". In.: LIMA 
MARTINS, Ismênia; IOKOI, Zilda Mareia Gricoli; PATTO DE SÁ, Rodrigo (organizadores). História e Cidadania -
Anais do XIX Simpósio. Nacional de História - ANPUH. 1 v. São Paulo : Humanitas Publicações/FFLCH-
USP/ANPUH, 1998, p. 256. 

125 Ainda em seu artigo "História e memória das elites no Panará (1940-1950)", Luiz Carlos Ribeiro coloca o 
distanciamento tecnológico das "elites menos dinâmicas" como uma estratégia de manutenção do poder local através da 
redução da velocidade das transformações dos novos padrões produtivos. Quanto mais afastadas as vanguardas 
produtivas por mais tempo se mantêm as já instaladas, sem contar que "as propostas de mudanças'" colocavam "em 
risco suas estratégias de poder local" podendo assim diminuir o seu "poder de barganha com as elites de outros setores" 
(p. 150). In.: PORTELLA, op. cit., p. 150. 
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Tornava-se, porém, imprescindível e urgente a decretação de uma nova série de medidas 
mais radicais, que desarticulasse, de vez, as peças do antigo mecanismo político e 
administrativo do Estado, para facilitar, de futuro, a sua remodelação, sob as novas 
bases moralizadoras que o evangelho revolucionário consagrava.126 

Essa desarticulação colocada por Tourinho politicamente não passou de entusiasmo 

discursivo. Ao analisarmos a nomeação das autoridades para o Governo Provisório paranaense fica 

evidente que pouca coisa mudaria com a tal Revolução. Na Prefeitura de Curitiba e na Secretaria 

Geral (unificação das três Secretarias de Estado) ficaram dois políticos tradicionalíssimos da região: 

Dr. João Ribeiro de Macedo para a Secretaria, e o Coronel Joaquim Pereira de Macedo para a 

Prefeitura. 

Assim, a Revolução de 30, ao invés de sustentar a ruptura com "antigo" anunciada no 

discurso de Tourinho, fez mais "assegurar a respeitabilidade e comprometimento com as frações 

» 177 

dominantes" . Essa continuidade encontrada no Paraná era, na verdade, uma característica do 

movimento revolucionário que não rompia com as oligarquias, mas sim tentava conciliar novas 

perspectivas a antigos costumes. 

Com a indicação de Manuel Ribas como Interventor, as coisas passariam por uma ligeira 

mudança, uma vez que a proximidade entre o Presidente e Ribas — que era um homem de 

confiança de Vargas desde os tempos em que era Prefeito de Santa Maria (RS) em 1927 —, daria a 

impressão de que Vargas estaria "sempre presente". 

Manoel Ribas era quem assumira o compromisso de aliar ao projeto nacional do Presidente 

o jovem Estado do Paraná. Para cumpri-lo, ele não mediu esforços para dar um "empurrãozinho" no 

desenvolvimento industrial paranaense, impondo a criação da FIEP — Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná — abrindo, deste modo, uma via alternativa para a modernização do Estado. 

126 Mensagem dirigida pelo Interventor Federal do Paraná. General Mário Tourinho, ao Chefe do Governo 
Provisório da República, em 5 de outubro de 1931, p. 06. Curitiba. 1931. 

127 OLIVEIRA, Ricardo Costa de. "Notas sobre a política paranaense no período de 1930-1945". In.: Revista de 
Sociologia e Política - Dossiê Estado Novo (1917-1945). Departamento de Ciências Sociais da UFPR/GEES, n. 9, 1997, 
p. 49. 



O Divã de Concreto 101 

A industrialização era vista, principalmente para os produtores de café, como "a 

possibilidade de desatrelar a economia da excessiva dependência de resultados da atividade 

ervateira; a indústria representa também, no âmbito do discurso empresarial, a garantia para o 

ingresso da sociedade curitibana e paranaense no mundo do progresso e da civilização"128. 

Começando a saborear as bênçãos do "ouro verde", e seguindo os passos de São Paulo, 

Curitiba, na década de 40, vê o progresso — fruto da crescente acumulação — se instalar em sua 

paisagem através da presença acentuada de automóveis e do incessante nascimento de "arranha-

céus" (figuras 86, 87 e 88). Estes novos elementos justificariam a requisição de um plano regulador 

para a cidade, antes que o caos se instalasse sob as sombras dos pinheirais. 

O Plano de Urbanização apresentado pela Coimbra Bueno e Cia, não apresentava uma 

contribuição significativa para uma transformação estilística da arquitetura da cidade, aos moldes 

do que acontecia no Distrito Federal. Aliás, o propósito do plano era que a arquitetura se 

harmonizasse com a paisagem que a envolvia, o que insinuava uma certa continuidade. Os novos 

equipamentos da cidade — o Centro Cívico, a nova Prefeitura, o Estádio, a Rodoviária e o 

Hipódromo —, seguiam uma linha estética cuja classificação ainda está em debate por arquitetos e 

historiadores. 

O estilo apresentado no Plano é geralmente caracterizado como eclético tardio. Segundo 

Salvador Gnoato129 essa tendência predominava no City Beautifull — um estilo muito utilizado em 

cidades onde os "líderes municipais construíam para superar complexos de inferioridade coletivos e 

i ̂ n impulsionar os negócios" , ou, no caso do Brasil, para superar o aspecto provinciano das cidades. 

128 LUZ, Regina Maria. A modernização ... op. cit., p. 15. 
129 GNOATO, Luís Salvador Petrucci. Introdução ao Ideário Modernista na Arquitetura de Curitiba: 1930-1965. 

Dissertação de Mestrado. São Paulo : FAU/USP, 1997. 
130 HALL, Peter. Cidades do Amanhã - uma história intelectual do planejamento e dos projetos urbanos no século 

XX. São Paulo : Perspectiva, 1995, p. 207. 
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Figura 86 - Vista de Curitiba na década de 40 e o surgimento de novos arranha-céus 

Figura 87 - Edificio Marumbi (1950). 

Curitiba começava a tomar forma de 
cidade moderna. Prédios mais altos 
começavam a se destacar na paisagem 
refletindo o desenvolvimento econômico 
da capital. 
Os arranha-céus eram os ornamentos da 
modernidade e, de certa maneira, 
rompiam com a tradição "gabaritada" 
das cidades européias, mostrando novas 
influências, como a da cidade capitalista 
tipicamente americana que tinha como 
ícone o arranha-céu. 

Figura 88 - Sede do Club Curitibano (década de 04). 
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Algumas características do City Beautiful que estavam presentes do Plano de 

Embelezamento do Rio de Janeiro (Agache, 1928) e no Plano de Avenidas de São Paulo (Prestes 

Maia, 1930) teriam sido transpostas para Curitiba em 1943131. 

Já para o engenheiro-arquiteto Ayrton "Lolo" Cornelsen, auxiliar de Agache nas suas 

pesquisas in loco em Curitiba, o estilo de Agache era neoclássico ou parnasiano, mas sem dúvida 

1 

"ele não era modernista", apesar da sua admiração pela arquitetura moderna, principalmente a 

corbusiana. Em 1928, quando os dois arquitetos se encontraram no Rio de Janeiro (Agache 

preparava seu o Plano de Embelezamento e Le Corbusier fazia uma série de palestras), Agache 

afirmou que Le Corbusier era a "corrente de ar", ele quebrava os vidros para que os demais-
IH pudessem passar . 

A julgar pelas referências estéticas apontadas no Plano, São Paulo e Chicago134, duas 

cidades em que Agache tinha acompanhado a evolução urbana, e pelas linhas mais sóbrias dos seus 

desenhos, podemos supor que o monumentalismo dos edifícios públicos da cidade seria expresso 

através do proto-racionalismo definido como Art-Déco.135 

De qualquer maneira, como vimos no capítulo II, o objetivo do Plano era reformar 

esteticamente toda a cidade, a arquitetura era mais um adorno para a sua nova paisagem. O desejo 

de ser moderno era sublimado através do urbanismo, a beleza de uma cidade funcional. 

131 A aplicação de um gabarito de altura dos edifícios da Rua XV é um dos melhores exemplos da aplicação do City 
Beautifiill em Curitiba. A simetria e a compatibilidade estilística entre os prédios e a relação altura/largura das ruas 
definiam criavam uma bela perspectiva para a zona mais ativa da cidade. BOLETIM PMC - Prefeitura Municipal de 
Curitiba. Curitiba : Secretaria da Prefeitura, ano II, n. 12, 1943, p. 37-38. 

132 Entrevista de Ayrton Cornelsen concedida ao autor e a Norton Nicolazzi, em 23.08.1999. 
133 Le Corbusier e o prefeito carioca foram visitar o escritório de Agache no Rio de Janeiro, durante o encontro 

Agache disse ao prefeito: "Corbusier é o homem que quebra os vidros, um homem que produz correntes de ar, e nós, os 
outros, passamos depois...". Cf. LE CORBUSIER. "Corolário Brasileiro". In.: SANTOS, Cecília Rodrigues. Le 
Corbusier e o Brasil. São Paulo : Tessela, 1987, p. 89. 

134 BOLETIM PMC - Prefeitura Municipal de Curitiba. Curitiba : Secretaria da Prefeitura, ano II, n. 12, 1943, pp. 
14 e 15. 

135 O Art-Déco foi lançado em Paris na Exposição de Artes Decorativas de 1925, por isso batizado de Art-Déco. 
Aliava em suas linhas "os detalhes preciosistas do Art-Nouveau às tendências geometrizantes que prenunciavam a 
simplificação de formas". In.: LIMA, Evelyn Furquim Werneck. Avenida Presidente Vargas: uma drástica cirurgia. Rio 
de Janeiro : Secretaria Municipal de Cultura, Dep. Geral de Doc. e Inf. Cultural, Divisão de Editoração, 1995, p. 56. 
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Com o fim do Estado Novo em 1945, as possibilidades de Curitiba implantar seu Plano de 

Extensão foram adiadas,136 e a cidade seguiu com seu aspecto provinciano, com um ou outro 

edifício arranhando os céus da capital, até a revolução estética promovida pelo governador Bento 

Munhoz da Rocha Neto, em 1953. 

O Paraná em nova escala 

A arquitetura moderna, que já era esporadicamente utilizada em Curitiba, buscava ampliar 

seus horizontes através dos concursos públicos de arquitetura. Os conceitos modernistas já tinham 

seguidores talentosos que ousavam modificar a paisagem provinciana da cidade com suas casas 
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"futuristas" , mas, quando se tratava de obras públicas, sempre eram barrados pelo forte 

tradicionalismo da elite política paranaense. 

Três pioneiros da arquitetura moderna na capital paranaense foram Frederico Kirchgärssner, 

Ayrton Cornelsen e Vilanova Artigas. Durante as décadas de 30 (Kirchgärssner, ver figura 89) e 40 

(Cornelsen) aplicaram os fundamentos da nova arte em obras particulares, geralmente para parentes 

ou amigos próximos, com a exceção de Vilanova que, em 1945, construía obras funcionais como o 

Hospital São Lucas na capital (figura 90) e o Cinema Ouro Verde em Londrina em 1948 (Figura 

91). 

136 Curitiba só teve a total implementação de um Plano Diretor em 1965, em outro regime autoritário, que foi 
planejado pela primeira geração do Curso de Arquitetura da UFPR (criado em 1963). Faziam parte da equipe: Luiz 
Armando Garçez, Luiz Forte Netto, Jaime Lerner e Lubomir Ficinski. 

137 O termo aqui utilizado não se refere ao estilo futurista, mas sim a impressão que os vizinhos e transeuntes tinham 
das casas modernas da Curitiba da década de 40. 
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Figura 89 - Casa Frederico 
Kirchgärssner (1930) 

Obras modernas começavam a despontar na paisagem paranaense. Na década de 30 temos o esforço 
isolado de Frederico Kirchgärssner e sua casa da rua 13 de Maio que muito recentemente foi redescoberta 
por pesquisadores da arquitetura moderna no Estado. 
Abaixo um outro exemplo isolado de sucesso no mercado público. Vilanova Artigas, em 1948 — enquanto 
outros projetos modernos eram execrados na capital — construía o Cine Ouro Verde em Londrina, 
marcando a paisagem da jovem cidade, capital do café na década seguinte. 

Figura 91 - Vilanova Artigas - Cine Ouro Verde 
(1948). 

Figura 90 - Vilanova Artigas - Hospital São Lucas (1945) 
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Na esfera pública, o caso mais famoso deste período pré-institucionalização modernista 

talvez seja o concurso para o Teatro Oficial do Estado, em 1948. Assim como no caso do Concurso 

para a Sede do Ministério da Educação e Saúde, em Curitiba se repetiu — mais de dez anos depois! 

— a rejeição de uma arquitetura mais arrojada e desvinculada da carga histórica que moldava a 

maioria dos edifícios oficiais da época. 

O primeiro e o segundo lugar eram projetos que agradavam o gosto "clássico" do presidente 
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da comissão , o historiador Davi Carneiro, ou seja, qualquer coisa que lembrasse os grandes 

teatros europeus. Por exemplo, o segundo colocado, o arquiteto italiano radicado no Brasil, Cario 

Barontini, apresentou para a comissão um projeto muito parecido com o Ópera de Paris (figura 92), 

que já fora objeto de inspiração para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro no começo do século XX 

(figura 93). 

Segundo Rubens Meister, terceiro colocado em 1948 e autor do atual Teatro Guaira, 

qualquer projeto moderno, como o apresentado por Lolo Cornelsen (figura 94), seria vetado por 

Davi Carneiro;139 o teatro tinha que ser, para o historiador, alguma coisa historicista140. 

138 A Comissão julgadora era composta por Davi ̂ Carneiro, Ildefonso Puppi (engenheiro e professor da UFPR) 
Ernesto Guimarães Máximo (arquiteto) e Fernando Corrêa de Azevedo (presidente da Sociedade de Cultura Artística 
Brasílio ltiberê - SCABI e fundador da Escola de Belas Artes). Ver : GNOATO, Luís Salvador Petrucci. Introdução ao 
Ideário Modernista na Arquitetura de Curitiba: 1930-1965. Dissertação de Mestrado. São Paulo : FAU/USP, 1997, p. 
115. 

139 Ayrton Cornelsen também tinha mandado a sua proposta para o concurso. A banca sequer julgou sua maquete. 
Segundo o arquiteto o comentário de Puppi sobre o projeto é que ele provavelmente tinha sido feito por um "paulista 
louco do Juqueri". Como os projetos foram apresentados sem identificação (com pseudônimos), o juiz não se deu conta 
que falava do projeto deu velho amigo Cornelsen. 

Posteriormente o projeto foi levado para a Bahia por Barontini (desenhista de Cornelsen) e acabou sendo construído 
em Salvador. É o Teatro Castro Alves (ver figura 12) e é creditado (com a permissão de Cornelsen) ao arquiteto baiano 
José Bina Fonyat. Entrevista de Ayrton Cornelsen concedida ao autor e a Norton Nicolazzi em 06.08.1999. 

140 Entrevista de Rubens Meister. Locus - Revista do Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-PR, n. 3, 
nov./1999, p. 9. 
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Figura 92 - Garnier - L' Ópera de Paris(1870). 

Em 1948 a historia se repetia na 
capital paranaense. 
O concurso para o Teatro Oficial do 
Estado escolhera um projeto que 
lembrava o teatro Municipal do Rio de 
Janeiro, que por sua vez fora inspirado 
no Ópera de Paris, com sua 
ornamentação que — de tão carregada 
— chega a desviar a atenção dos 
espetáculos. 
Esta seqüência de gravuras ilustra a 
evolução da influência dos estilos na 
composição dos teatros brasileiros 
deste século. 
As duas primeiras são muito próximas, 
um exemplo da arquitetura de imitação 
que Lúcio Costa já abominava em 
1930 e que perdurou no Paraná por 
mais 18 anos. 
Por último uma foto do projeto de 
Ayrton Cornelsen, que sequer foi 
selecionado para julgamento. 
Levado para Salvador pelo arquiteto 
Bina Fonyat e construído como Teatro 
Castro Alves (1958) tornou-se símbolo 
da arquitetura moderna baiana e obra 
de referência de seu autor. 

Figura 93 - Oliveira Passos - Projeto para Teatro Municipal (1904). 

Figura 94 - Bina Fonyat - Teatro Castro Alves 
(1957-58). 
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Esta era uma posição esteticamente injustificável, uma vez que a arquitetura nacional, 

mundialmente reconhecida, era a moderna-funcionalista da escola corbusiana. Para se ter uma 

noção da mentalidade provinciana de alguns gerenciadores culturais da capital paranaense, basta 

lembrar que em 1948, ano do concurso, Oscar Niemeyer era contratado para projetar, junto com Le 

Corbusier, o edifício da sede da ONU nos Estados Unidos. 

O engenheiro Meister não escondeu sua decepção com o resultado: 

Incrível que naquela época, quando o racionalismo já estava no ponto de inflexão, a 
maioria dos membros da uma comissão julgadora de projetos defendia uma arquitetura 
renascentista. O projeto que apresentei, tendo como co-autor o engenheiro de estruturas 
Eugênio Grandinetti, obteve o 3a lugar, pelo fato de ser "arquitetura contemporânea". 
Nosso consolo foi a defesa do projeto feita por um dos membros da comissão julgadora, 
professor Fernando Azevedo, então presidente da Sociedade de Cultura Artística Brasílio 
Itiberê, a SCABI, que publicou em extenso artigo, seu voto em separado.'41 

Fernando de Azevedo, único membro da comissão que aprovou o projeto de Meister, após a 

conclusão do concurso sugeriu que se desse o prêmio para o vencedor, mas que se levantasse o 

teatro de Rubens Meister. Qualquer semelhança com o episódio do concurso do MES não é mera 

coincidência; afinal, não eram todos os setores que defendiam a perpetuação dos estilos clássicos. 

Em 1951, toma posse Bento Munhoz da Rocha Neto. O novo governador, que entrava no 

lugar de Moysés Lupion, decidiu construir o Teatro Oficial do Estado, só que aproveitando o 

projeto de Rubens Meister. Este ato inaugura uma nova era para a arquitetura paranaense. 

Ao anunciar o conjunto de obras monumentais a serem executadas para a celebração do 

Primeiro Centenário da Emancipação Política do Paraná, ele, simbolicamente anuncia uma nova era 

para a sociedade paranaense. 

O que se fizer no Paraná, deve ser feito em grande escala, ou então não ser feito. Fazer 
com timidez, fazer com acanhamento, fazer com mediocridade, será um crime contra o 
futuro do Paraná. E preciso ter coragem de realizar em tal escala que as construções, 
que as realizações quando terminadas, já não estejam envelhecidas, já não estejam 

141 MEISTER, Rubens - Pioneiro da Arquitetura Moderna no Paraná. Entrevista concedida à Ruth Verde Zein. In.: 
Revista Projeto, n. 89, São Paulo, Jun,1986, pág. 41. 
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superadas, já não estejam caducas, já não pertençam ao passado. A nossa geração cabe 
este papel, cabe esta missão de realizar, de planejar para o futuro142. 

As medidas do novo Teatro Guaira davam uma noção da magnitude do projeto: 41 metros 

de altura, um arco de 56 metros de vão livre e um palco principal com 22 metros de profundidade e 

uma abertura de boca de cena de 18 metros (a maior do Brasil). O concurso lançado em 1948 previa 

um teatro com capacidade para 1900 pessoas., Bento pediu que Meister ampliasse o novo teatro 

para 2300 lugares (figuras 95 e 96). 

A obra era anunciada como "uma casa digna do Paraná de hoje e de amanhã"143, um 

magnífico sucessor para o pequeno teatro Guaira (demolido em 1939) — que tantas saudades tinha 

deixado no coração dos curitibanos — e mais um motivo de orgulho para o povo paranaense. Seu 

arrojo arquitetônico e suas qualidades técnicas atrairiam as mais conceituadas peças e os melhores 

artistas, além de que se tornaria, devido a sua monumentalidade, mais um atrativo para cidade. 

A construção do teatro em sua localização atual (em frente a Praça Santos Andrade, ver 

figura 97) marcou, para Ayrton Cornelsen, o abandono total das propostas urbanísticas sugeridas 

por Agache em 1943, que desafogariam o antigo centro da cidade (figura 98). Ficava claro que a 

concepção de cidade como um organismo, celebrada a menos de 10 anos, dava lugar à força da 

estética moderna. 

Mas o Teatro Guaira era apenas um dos elementos que marcaram a transformação 

paisagística e cultural curitibana nos anos 50. Atendo-se ainda à valorização cultural do povo 

paranaense, Bento, em sua gestão, procura reparar uma outra "deficiência" nos equipamentos de 

formação educacional da capital. 

142 O Estado do Paraná, 19 de dezembro de 1952, p. 1. 
143 O Estado do Paraná, 19 de dezembro de 1952, p. 18. 
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O projeto do atual Teatro 
Guaira fora resgatado por 
Bento Munhoz da Rocha Netto, 
após sua rejeição pela 
comissão julgadora em 1948. 
Suas proporções,se antes eram 
demasiado grandes, agora 
correspondiam com os 
propósitos da política de 
progressista de Bento. 
Definitivamente a arquitetura 
passa a fazer parte da 
paisagem curitibana (e de 
outras cidades do estado 
também), associando a imagem 
de "lugar do futuro" aos 
imensos descampados que 
ainda resistiam na capital do 
Estado Centenário. 

Figura 95 - Rubens Meister - Planta do Teatro Guaría (1953). 

Figura 96 - Montagem coma a maquete do Teatro Guaira e a paisagem curitibana de 1953. 
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Figura 97 - Vista localização do Teatro Guaira após sua construção. 

A impossibilidade de aplicação das propostas 
de Agache na capital estão ligadas às 
administrações seguintes que 
descaracterizaram as sugestões do Plano. 
A região do centro (figura ao lado), onde se 
encontravam a Praça Tiradentes, a Catedral e 
a Prefeitura era, segundo o arquiteto, um dos 
pontos chave do esquema de desafogamento da 
área. 
No Plano de Urbanização apresentado em 1943, 
seria abertura uma avenida paralela a Avenida 
Diametral (Rua XV) que faria a ligação, em 
mão contrária, do centro a Avenida Perimetral 
1. 
Com a determinação de uma nova localidade 
para o Teatro Guaira (praça Santos Andrade) 
desfez-se o eixo de conexão entre a radial e a 
perimetral. 
O Governo de Bento Munhoz da Rocha Neto 
deixava clara a sua opção pela arquitetura e 
enterrava definitivamente as possibilidades de 
execução do Plano em Curitiba. 

Figura 98 - Região central de Curitiba. 
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Uma cidade como Curitiba, capital do Estado, que contava com mais de "uma vintena de 

ginásios particulares, centenas de escolas, um colégio oficial com mais de CINCO MIL alunos e 

uma Universidade"144, não possuía uma biblioteca pública que desse conta da movimentação 

intelectual e educacional da cidade. 

O próprio mundo intelectual mal se apercebia da existência de uma Biblioteca Pública 
na Capital. Para isso concorria precipuamente o fato de não possuir ela sede própria, 
em correspondência com o alto nível mental do meio. A falha está sendo sanada: está se 
lhe erigindo edifício especial de proporções tais que os fichários bibliográficos deverão 
ser forçosa e amplamente aumentados, e de situação e evidência tais que todos 
estimularão afrequentá-la.'45 

Ocupando toda uma quadra na rua Cândido Lopes, a nova sede da Biblioteca Oficial 

(figuras 99 e 100) projetada pelo curitibano Romeu Paulo Costa, confirmava a posição de Bento de 

fazer da arquitetura moderna a linguagem oficial para representação dos progressos culturais e 

técnicos do Estado. 

Na impressa governista,146 a Biblioteca e as demais obras do centenário eram veiculadas 

como demonstrações da ousadia e da grandeza paranaense, e a melhor maneira de exaltar a 

qualidade e excelência dos profissionais nativos ligados à construção civil. Era mais uma obra 

destinada a engrandecer a engenharia paranaense, uma vez que o Estado ainda não contava com um 

curso de arquitetura (só criado em 1963). 

Nos artigos sobre as obras do centenário, era comum a presença de dados quantitativos 

(toneladas de aço, metros cúbicos de concreto, número de andares, etc.) que ilustrassem a 

magnitude das obras produzidas no Paraná, sempre com valores que se destacassem por serem os 

maiores do país ou, algumas vezes, do mundo. Quanto maiores os problemas, maior era a 

competência dos engenheiros (paranaenses) que apresentariam as soluções. Assim pensavam os 

144 Idem., ibidem. 
i« pupp^ Ildefonso. A cidade Paranaense. I2 Centenário da Emancipação Política do Paraná - 1853-1953. Porto 

Alegre : Edição do Governo do Estado : Livraria Globo, 1953, p. 67. 
46 Encabeçada pelo jornal O Estado do Paraná. 
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administradores e técnicos da Comissão de Obras do Centenário (CEOC) e assim o fizeram para 

alcançar a notoriedade nacional. 

No Paraná centenário, a engenharia ainda dava as cartas no poder público. Governadores, 

prefeitos e administradores em geral tinham a formação técnica147 e aplicavam na orientação dos 

negócios públicos. Ecoavam nas repartições estaduais as palavras do Dr. Flávio Suplicy de Lacerda: 

Dentre os intelectuais, senhores, pela própria formação de sua cultura, quem melhor do 
que os engenheiros para apanhar o conjunto das forças dispersas que precisam de 
equilíbrio de rotação, já que a translação é o destino natural de uma nação que 
progride? Quem mais habilitado que o engenheiro para harmonizar os elementos de 
ligação de tôda sorte, entre os elementos sociais, com o elemento propulsor vital da 
existência nacional, que é o problema econômico puro do Brasil?'48 

O jornal O Estado do Paraná tratava como uma feliz coincidência, até uma providência 

divina, o fato de o Paraná ter em seu comando um engenheiro — formação intelectual de Bento 

Munhoz da Rocha Neto — na passagem do seu maior momento histórico. Para o periódico, 

somente a formação diversificada do engenheiro permitiria a elaboração de obras tão grandiosas e 

tão sintonizadas com o futuro. Porque, na verdade, era disso que tratavam as comemorações do 

centenário: a celebração do futuro glorioso do Paraná. 

Essa relação com o devir credenciava a utilização da arquitetura moderna como metáfora do 

Paraná utópico, à frente de todos os outros estados. Estimulado pela produção cafeeira, o Estado 

vivia a "sua" Semana de 22 em 1953. Era tempo de ousar e de criar. Bento parecia encarnar o papel 

da "autoridade esclarecida" reclamada por Le Corbusier em 1930. 

147 No diploma do engenheiro e arquiteto moderno Aryrton "Lolo"Cornelsen consta as seguintes aptidões do 
profissional: engenharia, estradas, concreto armado e estruturas metálicas; portos, rios e canais e rios navegáveis; 
termodinâmica, topografia, arquitetura, urbanismo, higiene e saneamento, paisagismo e astronomia. O arquiteto 
costuma dizer brincado que, de todas as atividades que ele poderia exercer, só a astronomia passou em branco. 
Entrevista ao autor e a Norton Nicolazzi, 06 de agosto de 1999. 

148 Discurso do engenheiro Flávio Suplicy de Lacerda pronunciado na Sessão de abertura do 2o Congresso de 
Engenharia e Legislação Ferroviárias. Curitiba, 12 de outubro de 1938, p. 3 e 4. 
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Figura 100 - Romeu Paulo da Costa - Perspectiva da Biblioteca Publica (1951). 
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E, se a construção de um teatro ou de uma biblioteca não eram exatamente uma novidade 

(enfrentariam sempre a comparação com o edifico do MES), levar a cabo a idealização de vim 

Centro Cívico o era. 

A concentração de todos os órgãos administrativos do governo em um só lugar era um 

antigo sonho de muitas cidades. Sempre presente nos planos diretores, o Rio de Janeiro de Agache 

(1928) e a São Paulo de Prestes Maia (1930) são alguns exemplos mais famosos. O Centro Cívico 

possuía uma forte carga simbólica — era a localização física do poder ou, como já vimos, o centro 

de comando149 do Estado — e por isso era sempre imaginado em proporções monumentais. 

Em Curitiba, o Plano de Urbanização de Curitiba de 1943 previa também um Centro 

Cívico, uma "sala de visitas" para os visitantes, magníficamente disposto no final de uma das 

maiores avenidas da capital150, em "lugar alto e aprazível, com bela vista panorâmica da cidade"151. 

Sua majestade encontrava-se na harmonia dos edifícios, de traços racionalistas,152 com a 

praça monumental (conferir figuras 52 a 56 do Capítulo II) — destinada às grandes paradas 

cívicas, cerimônias solenes das datas nacionais, desfiles e de festividades153, bem ao gosto do 

egocentrismo nacionalista estadonovista, que revivia a agitação dos espaços públicos da era 

clássica, como desejava Camilo Sitte. 

A proposta de Agache nunca saiu do papel, mas demarcou o lugar onde, dez anos mais 

tarde, seria construído — em concreto e aço — o primeiro Centro Cívico da América Latina. O 

projeto, coordenado pelo arquiteto curitibano David Xavier Azambuja (formado na Enba, em 1931), 

149 BOLETIM PMC - Prefeitura Municipal de Curitiba. Curitiba : Secretaria da Prefeitura, ano II, n. 12,1943, p. 30. 
150 Segundo o relatório, a Avenida Cândido de Abreu tinha ótima largura (48 m) mas não possuía qualquer 

finalidade no organismo urbano pois desembocava em terrenos baldios. O Centro Cívico seria o "arremate" que 
justificaria o embelezamento da via, transformando-a, em conjunto com o Centro Cívico, era mais um monumento da 
cidade. BOLETIM PMC - Prefeitura Municipal de Curitiba. Curitiba : Secretaria da Prefeitura, ano II, n. 12, 1943, p. 
33. 

151 O Estado do Paraná, 19 de dezembro de 1952, p. 1. 
152 

Apesar de que outros pesquisadores da arquitetura como Salvador Gnoato e Alberto Xavier definirem seus traços 
como ecléticos tardios. Cf. XAVIER, Alberto. Arquitetura moderna em Curitiba. São Paulo : Editora PINI, 1985, p. XII 
e GNOATO, Luís Salvador Petrucci. Introdução ao Ideário Modernista na Arquitetura de Curitiba: 1930-1965. 
Dissertação de Mestrado. São Paulo : FAU/USP, 1997, p. 86. 153 BOLETIM PMC - Prefeitura Municipal de Curitiba. Curitiba : Secretaria da Prefeitura, ano II, n. 12, 1943, p. 31. 
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pelos cariocas Olavo Reidig dos Campos e Sérgio Roberto Santos e o catarinense Flácio Amilcar 

Regis, apresentava um novo conceito de monumentalidade que, ao contrário do proposto em 1943, 

independia da paisagem circundante, inclusive conflitava com o aspecto bucólico da região do Ahú 

em 1953. (figuras 101 e 102) 

Figura 101 - Vista do birro do Ahú em 1953. 

O contraste entre a 
paisagem do bairro 
do Ahú com a praça 
monumental que 
abrigaria as formas 
modernas do 
Centro Cívico 
encomendado por 
Bento Munhoz da 
Rocha Netto. 

Figura 102 - Moquete do Centro Cívico 1953. 

A obra carregava em suas linhas todos os princípios corbuseanos — pilotis, fachada 

envidraçada, brises, quebra do eixo simétrico, interação entre espaços construídos e espaços verdes, 

altitude — distribuídos em nove edifícios que ocupavam uma área de 300 mil metros quadrados, 

dos quais 110 mil metros de área construída. 
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O Centro Cívico seria composto pelo Palácio Iguaçu (Palácio do Governo); Residência do 

Governador; Assembléia Legislativa (figura 103); Secretarias de Estado (figuras 104 e 111); 

Palácio da Justiça (figura 105); Secretarias da Assembléia; Imprensa Oficial; Tribunal Eleitoral e 

Tribunal do Júri. Além de uma cúpula de concreto armado com 52 metros de diâmetro (seria a 

maior do mundo, nunca foi executada), um gigantesco obelisco de 60 metros de altura (Monumento 

do Centenário do Paraná) margeado por um "magnífico" espelho d'água e "completando o 

conjunto", o Centro Cívico teria "uma praça ornada de estátuas simbólicas e de coloridos canteiros, 

contornada por uma avenida marginal destinada ao trânsito de veículos"154, (figura 107) 

Destacam-se neste conjunto de edifícios, que não foram executados conforme as maquetes 

apresentadas no livro comemorativo do Ie Centenário da Emancipação Política do Paraná, o Palácio 

Iguaçu e o prédio das Secretarias de Estado. O primeiro pela sua importância funcional, o segundo 

pela sua grandiosidade. 

O palácio das Secretarias de Estado tinha o mérito de concentrar em uma só monumental 

estrutura todas as Secretarias do Estado; para isso seria levantada uma torre de 33 andares — de 

composição arquitetônica calculada nas séries do Modulor (figura 106) de Le Corbusier, como os 

demais edifícios, constituindo a primeira aplicação das relações de proporção (a medida humana155) 

estudadas pelo arquiteto suíço na América Latina. 

O Palácio Iguaçu (figuras 108, 109 e 110) era, simbolicamente, o ponto de ligação do 

complexo do Centro Cívico com a capital do Estado. Sua composição plástica gira em torno da sua 

relação com a Av. Cândido de Abreu. 

154 O Estado do Paraná, 19 de dezembro de 1952, p. 1. 
155 "Le Corbusier encontra essa fórmula, pitagórica: o modulor, o homem medida de todas as coisas, a medida 

humana". ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna - Do Iluminismo aos Movimentos Contemporâneos. São Paulo : 
Companhia das Letras, 1992, p. 251. 



O Divã de Concreto 130 

Figura 103 - Moquete da Assembléia Legislativa. 

O Centro Cívico abrigava em sua praça todos os 
poderes do Estado (no sentido horário): a 
Assembléia Legislativa, as Secretarias de Estado, o 
Palácio Iguaçu (poder executivo) e o Palácio da 
Justiça. 
Todos concebidos segundo as regras de proporção Figura 104 - Moquete do edificio das Secretarias 
ditadas pelo Modulor de Le Corbusier — a primeira d o Estado, 
vez em que era utilizado no Brasil. 
O Centro Cívico de 53 foi feito nas escalas 
monumentais que serviam aos interesses 
paranaenses. Segundo o governador Bento Munhoz 
da Rocha Netto, ele e as demais obras do 
Centenário deveriam inflar o orgulho dos cidadãos 
do Estado, aproximar o povo do governo em sua 
nova "sala de visitas " e mostrar que bastava 
esforço e fé para que grandes coisas surgissem do 
Paraná. 
Com a concretização do projeto que por dez anos 
ficara arquivado, Bento procurava dar um novo 
perfil para o Estado, associar definitivamente o 
progresso e riqueza à imagem do Estado tomava a 
dianteira da vanguarda estética nacional. 

Figura 105 - Moquete do edificio do Palácio da Justiça. 
Figura 106 - Le Corbusier - Modulor. 
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Figuras 108 e 109- Fotos 
do Palácio Iguaçu 
(interior e reßexo da 
fachada). 

Figura 110 - Foto do Palácio Iguaçu. 

Figura 107 - Moquete da Praça do Centro Cívico 
(1953). 

O Centro Cívico de Bento Munhoz da 
Rocha Neto implantava no Paraná os 
marcos da nova arquitetura. 
Num rápido giro pela grande praça 
cívica encontramos a maior parte dos 
conceitos corbusianos de modernidade 
estética. 
Primeiro os pilares do Palácio Iguaçu 
que permitiam o melhor aproveitamento 
do espaço interno e a utilização da 
"parede de vidro ". 
Depois os pilotis, suspendendo o 
edificio, dando-lhe elegância e 
permitindo que a praça se comunique 
com o prédio, um sinal de que não há 
separação entre o povo e o governador. 
Enfim, os quebra-sóis, planejados para 
toda a fachada do Prédio das 
Secretarias que, infortunamente, não 
passou dos doze pavimentos (eram 
previsto 30). 

Figura 111 - Quebra-sóis do Edifício das 
C»/w//>rí/i» 
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A perspectiva monumental da avenida é voltada diretamente para o balcão de mármore que 

atravessa a fachada de vidro do Palácio — de onde os governadores dirigiriam a palavra ao povo 

(por isso o ponto de contato entre o Centro Cívico e a cidade). Segundo Azambuja, autor do projeto, 

o Palácio Iguaçu era predominantemente horizontal para que houvesse uma harmonia estética entre 

o edifício e a verticalidade do reflexo do Monumento (obelisco) na fachada envidraçada do Palácio. 

O Palácio Iguaçu é o único edifício voltado para a cidade (a aproximadamente 1700 metros 

de seu marco zero). Correndo o risco de "carregar" a simbologia do edifício com meras suposições, 

podemos dizer que o prédio, desta maneira disposto, velaria pela cidade (lembrando que lá seria a 

morada oficial do Governador), assim como esta poderia conferir seu progresso no reflexo de seu 

crescimento, projetado na fachada de vidro emoldurada em concreto que seria o palácio. 

Tudo foi projetado e está sendo construido tendo em vista as possibilidades e 
necessidades futuras do Paraná, como Estado que se destina, sem dúvida alguma, à 
liderar, muito logo, a economia nacional. Estas grandiosas obras do Governador Dr. 
Bento Munhoz da Rocha Neto, por certo fixarão nas páginas da história do Paraná, num 
plano elevado de visão e arrojo, graças á sua inteligência, providência, capacidade, será 
um magnífico trabalho e realização, o CENTRO CÍVICO, pela sua grandiosidade, será 
um magnífico trabalho de um governo, que o está executando, dentro da previsão de 
futuro grandioso e certo do Paraná.'56 

O futuro do Paraná era projetado em função dos rendimentos da produção do café. Em 1951, 

ano da posse de Bento, o Estado começava a enriquecer com o "ouro verde". A produção de 1952 

tinha atingido a casa de 263.307 toneladas, o que correspondia a um rendimento por hectare de 793 

kg, enquanto em São Paulo, no mesmo ano, o rendimento não passou de 360 kg. 

O Estado vivia o seu "ciclo do café" — força econômica que impulsionava o progresso 

paranaense —, uma vez que este se encerrava em São Paulo. As mudanças estruturais na economia 

156 Documento não catalogado encontrado no Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná, em 
01/02/2000, durante as pesquisas sobre a construção do Centro Cívico. A única referência do documento é a assinatura 
de Nair de Almeida Wolinski (Mestre Esp. "XXV") datada de 07.01.1957. O texto é muito parecido com o publicado no 
jornal O Estado do Paraná em 19.12.1952, que divulga a construção do Centro Cívico para as comemorações do 
Centenário do Paraná como estado emancipado. 
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e na sociedade que haviam ocorrido no começo do século no estado dos bandeirantes, aos poucos 

iam tomando forma no Paraná. 

Bento sabia disso, assim como sabia que tal ciclo era tão próspero quanto passageiro. É por 

isso que ele resolve aproveitar esse bom momento da economia paranaense — que 

coincidentemente se dava após cem anos de sua emancipação política — para "marcar" seu lugar na 

história do Estado. 

Bento não procurou ser lembrado apenas por ser um governador que "torrava milhões em 

obras faraônicas", como acusava freqüentemente o jornal Gazeta do Povo157. Uma de suas 

principais preocupações era manter a unidade do Estado. A ocupação das terras do norte novo pelas 

mais variadas culturas (nacionais e estrangeiras) ameaçavam "rachar" o estado entre migrantes 

paulistas e gaúchos. 

A construção de uma imagem hegemônica de um Estado forte e progressista foi uma das 

maneiras de tentar amenizar a crise interna — fruto da tensão ente o Paraná tradicional, concentrado 

na capital, e as novas elites do norte cafeeiro — que assolava a jovem ex-província. O Estado 

buscava criar uma "identidade territorial" que fosse voltada para o poder público, a criação de um 

vínculo entre comandante e comandados. Uma série de planos reformulavam as vias rodoviárias do 

Estado, a saúde, a educação, enfim, toda a infra estrutura estadual, com o propósito de anunciar a 

presença de um governo ativo que lutava contra o desmantelamento — cultural, político, econômico 

— de um povo com vários rostos. 

O Estado seria a liga entre as diferentes culturas, nacionais e internacionais, que formavam o 

Paraná após décadas de migração. 

157 Por exemplo, a matéria de 19.12.1953, que acusa o governador de se preocupar de mais com seus palácios e de 
menos com seus e de menos com seus súditos que, nas regiões próximas ao Centro Cívico sofriam com a soterração dos 
canais que levavam as águas da chuva (para que os tratores trabalhassem), o que causava pequenas inundações e 
freqüentes prejuízos aos moradores. 
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Dessa forma, indivíduos de diferentes procedências passam a ter um único referencial de 
apoio, de resposta as suas necessidades, aproximando-os pela percepção de um mesmo 
foco administrativo capaz de atender a essas necessidades. Pelo cumprimento da 
promessa de que a população aqui chegada seria atendida pelo governo, esta a torna 
alvo de suas táticas. A partir delas fica claro o propósito de se fazer algo integralmente 
perceptível que, ao introduzir-se em todos os espaços sociais, desvendo-os e discipline a 
sua existência política. E o "público" que perpassa todo o "privado", tornando-se, 
ambos, mutuamente sujeitos e objetos dessa mesma existência'58. 

O poder público assumia, na gestão de Bento, a função de conectar os extremos do Estado à 

sua representação física. O Plano Qüinqüenal (figura 112) — projeto de construção e melhoria das 

vias de escoamento do estado que interligava praticamente todas as cidades, principalmente as do 

norte cafeeiro —, além de direcionar a circulação dos recursos produzidos no interior do Estado 

dentro do Estado, até ser exportado pelo porto de Paranaguá, também "diminuía" a distância — 

física, cultural e econômica — entre os muitos "paranás" que compunham o território paranaense. 

Estreitar as relações internas era reforçar a "identidade" paranaense. 

Nesta conjuntura de cisão, as obras modernas financiadas pelo governo do Estado visavam 

— através da sua monumentalidade e da sua relação simbólica com o que de melhor fazia 

culturalmente no país — criar uma imagem moderna que despertasse o orgulho de ser paranaense, 

uma imagem que unisse o estado em prol da materialização do nobre futuro que se anunciava aos 

quatro ventos. 

A arquitetura moderna, como representação pura da modernidade, uma arte que não aceitava 

regionalismos, era ideal porque não possuía vínculos culturais com nenhuma das partes envolvidas. 

Não cabia, no momento, investir numa renovação do paranismo, movimento cultural que procurava 

construir uma identidade regional paranaense no começo do século XX. De fato, a conjuntura 

histórica e política nos anos 50 era um tanto diversa. 

158 IPARDES - Fundação Edson Vieira. O Paraná reinventado: política e governo. Curitiba : 
IPARDES/SEPL/FUEM, 1989, p. 47. 
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O Plano Quinquenal tinha 
a função de facilitar o 
escoamento da produção e 
também era um meio de 
unir o Estado. 
Comunicando as cidades 
paranaenses com mais 
estradas o Governo Bento 
acreditava que podia 
aproximar as pessoas e 
fortalecer o espirito 
paranista. 
O Plano também 
direcionava as vias em 
direção ao coração do 
Poder estadual — o 
Centro Cívico, a obra 
mais ousada da 
engenharia e da 
arquitetura nos anos 50. 
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povo paranaense. 

O 
b 
ri 
Ö! 
S-TO 

P 
s 
TO 5 

o»p,i> V' 

C K r««» 

Figura 112 - Esquema do plano rodoviário do Paraná (1953). 
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O paranismo159 surgiu durante a Primeira República, num momento em que a descentralização do 

poder do federalismo não questionava a regionalização das identidades. Os Estados mais atuantes 

na política e na economia nacional pareciam ter mais força porque possuíam, internamente, uma 

certa homogeneidade. Assim o paulista era paulista, o carioca era carioca, o gaúcho era gaúcho e o 

paranaense... bem, o Paraná era ainda um estado novo... 

A busca de identidade fez com que houvesse uma massificação de signos que derivassem 

dos frutos originais do Estado. O pinhão, a pinha, o pinheiro, a gralha azul e outros elementos do 

folclore paranaense foram transportados para as fachadas das casas, para os folhetos, para as 

poesias, hinos e qualquer outro veículo que pudesse cativar o cidadão do Estado. 

Com a Revolução de 30, os regionalismos foram sufocados pela idéia de nação, e como os 

comandantes e articuladores deste projeto de unificação se perpetuaram no poder por mais de 20 

anos, não houve um tempo necessário para que a semente do paranismo germinasse. 

Mas o principal problema era que, mesmo que tivesse vingado o plano de definir uma 

identidade local para o Paraná, ela de nada serviria, se seguisse o modelo do começo do século. Isso 

porque ela estava totalmente relacionada ao que chamamos de Paraná Tradicional, ou seja, a região 

de Curitiba e do primeiro planalto — uma vez que a região do Paraná Novo era praticamente 

despovoada até os anos 30. Assumir como bandeira oficial do Estado o paranismo (ou o neo-

paranismo que ganhou novo fôlego com a redemocratização do Brasil em 1945), era excluir a 

colaboração cultural destes novos — e importantíssimos — personagens. 

A solução mais plausível para a criação de uma identidade una para o Estado era apelar para 

um tipo de expressão territorialmente neutra, ou melhor, (inter) nacional. Assim a arquitetura 

159 Segundo o historiador David Carneiro o paranismo era o "movimento nativista motivado por um exacerbado 
sentimento de justiça, por causa do abandono e desprestígio sofrido pelo Paraná, desde os tempos da Guerra do 
Paraguai até o caso do contestado" ou, para o também historiador Romário Martins "o espírito novo, de elance e 
exaltação, idealizador de um Paraná maior e melhor pelo trabalho, pela ordem, pelo progresso, pela bondade, pela 
justiça pela cultura, pela civilização". Texto da Fundação Cultural de Curitiba, sem data. 
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moderna, com sua simbologia funcionalista e como representante do progresso e da prosperidade, 

ganhou espaço também no Paraná, suportando todo tipo de crítica. 

Afinal, ela era o ícone do Brasil que dava certo, principalmente aos olhos do estrangeiro. A 

utilização de "pratas da casa", como David Xavier Azambuja, Vilanova Artigas, Rubens Meister e 

Sérgio Roberto Santos, para a remodelação estética do Estado visava mostrar que o Paraná possuía 

talentos à altura dos pioneiros cariocas e paulistas. 

Obviamente a adoção da arquitetura moderna como símbolo da modernidade paranaense, na 

prática, não resolveu os problemas de "ausência de traço",160 como dizia Brasil Pinheiro Machado, 

mas a ousadia e o gosto de se sentir um Estado à frente dos demais — mesmo que apenas por 

alguns anos — serviu para que o Estado despertasse da sua morosidade e passasse a investir e 

acreditar mais em seu potencial. 

160 MACHADO, Brasil Pinheiro. "Instantâneos Paranaenses". In.: A Ordem. Rio de Janeiro, fev., 1930, p. 09. 



Conclusão 

Pierre Bourdieu, analisando os meios de cativação das religiões — como ideologia —, nos 

apresenta duas modalidades de consagração: 

1) através de suas sanções santificantes, converte em limites legais os limites e as 
barreiras econômicas e políticas efetivas e, em particular, contribui para a manipulação 
simbólica das aspirações que tende a assegurar o ajustamento das esperanças vividas às 
oportunidades objetivas; 2) inculca um sistema de práticas e de representações 
consagradas cuja estrutura (estruturada) reproduz sob uma forma transfigurada, e 
portanto irreconhecível, a estrutura das relações econômicas e sociais vigentes em uma 
determinada formação social e que só consegue produzir a objetividade que produz 
(enquanto estrutura estruturante) ao produzir o desconhecimento dos limites do 
conhecimento que torna possível, e ao contribuir para o reforço simbólico de suas 
sanções aos limites e às barreiras lógicas e gnosiológicas impostas por um tipo 
determinado de condições materiais de existência (efeito de conhecimento-
desconhecimento).161 

De uma certa maneira podemos ver que o tanto o urbanismo quanto a arquitetura se 

utilizaram destes elementos de consagração para conquistar seu espaço no imaginário dos séculos 

XIX e XX. Ambas artes tiraram proveito das aspirações de um mundo que passava por 

transformações sem precedentes em todas as áreas: na economia, a arte, a cultura, o meio ambiente, 

o trabalho, o lazer, as relações pessoais... os sonhos. 

Assim como as religiões nos prometem o Paraíso — se tivermos fé e perseverança — o 

urbanismo ciência e a arquitetura moderna ofereciam, nas primeiras décadas do século XX, 

161 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo : Perspectiva, 1974, p. 46. 
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possibilidades de se viver um paraíso na Terra, isso se aceitássemos o progresso como nosso bem-

feitor. No Brasil, onde a frase "ordem e progresso" se encontra estampada no maior símbolo 

nacional, a bandeira, não seria difícil que a doutrina do urbanismo (depois da arquitetura) moderno 

se instalasse como uma panacéia que resolveria todos os problemas de uma país que ainda não tinha 

encontrado seu rumo histórico. O habitus positivista do Brasil republicano favoreceu o crescimento 

desta ciência que pregava, entre outras coisas a evolução e a perfeição da sociedade através da 

ordem. 

O urbanismo como ciência, a cidade como um organismo. Com esse discurso profilático, o 

planejamento urbano, até a década de 30, dava conta das ilusões e dos desejos dos políticos e das 

elites nacionais, afoitas em transformar sua capital — que era, enfim, o espelho da nação — em um 

símbolo da sua prosperidade e da civilidade. 

Após a Revolução de 30 as aspirações do país sofrem uma sensível mudança. Ainda existe a 

necessidade de expor como "nação moderna" aos olhos do estrangeiro mas é preciso, antes de tudo, 

se constituir como nação. 

Com a política de unificação e interiorização (ocupação do sertão) — sacramentada pela 

Marcha para Oeste — e com a adoção da industrialização como guia desta caminhada rumo ao 

progresso, a cidade, como berço da indústria passa a ser o ponto de referência do Poder nas mais 

longínquas regiões do país. Para que a cidade — ainda uma lugar suspeito para um país de tradição 

agrícola — se tornasse um ponto de atração e um pólo de desenvolvimento era preciso que ela 

passasse uma imagem de organização. 

É durante os anos da Segunda República (1930-1937) que acontece o boom do urbanismo 

brasileiro. Cidades eram criadas no meio de regiões desertas — como Goiânia em 1933 — com o 

intuito de distribuir o progresso por todo o Brasil e incentivar a ocupação de todo território 
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nacional. O urbanismo era associado ao progresso, o progresso à indústria e a indústria à 

modernidade. 

Nas cidades já existentes fora do eixo econômico Rio-São Paulo, principalmente nas 

capitais, havia a necessidade de se adaptar estes centros a nova política nacional de 

desenvolvimento para que o país crescesse homogéneamente e se fortalecesse como nação. Uma 

cultura nacionalista é imposta e as tentativas de regionalização são substituídas por um plano 

unificador. 

A partir dos anos 37 a hegemonia da engenharia como agente modernizador seria quebrada 

com o surgimento (e o reconhecimento) de uma arquitetura nacional, apesar desta ser totalmente 

baseada em conceitos de um outro europeu, o franco-suíço Le Corbusier. 

A arquitetura brasileira, a partir da construção de edifício do Ministério da Educação e 

Saúde (1936-1945), no Rio de Janeiro, rompe com uma estagnação cultural da arte brasileira — 

feito comparável com a reviravolta da Semana de 22 — e coloca o Brasil como referência mundial 

da arte moderna. Coincidentemente, nesta mesma época o Brasil se ressente de uma nova imagem 

que marcasse a inauguração de seu novo momento político — em 10 de novembro de 1937 era 

instaurado o Estado Novo — e o discurso e até a estética da nova arquitetura veio muito a calhar. 

A doutrina da arquitetura moderna corbusiana, muitas vezes classificada como utópica, 

também sintetizou em seus postulados os anseios de uma nova sociedade. Aparentemente o 

conceito de sociedade maquinista apresentado por Le Corbusier foi "apropriado" pelas elites 

intelectuais brasileiras que apoiavam o movimento moderno. Também o discurso de uma estética 

que era voltada para um devir, logo progressista, concordava com o ideal de "país do futuro" que 

começava a ganhar força no Brasil. 

A arquitetura moderna acabou por se tornar um ícone do progresso, e com esse referencial 

simbólico que ela desembarca no Paraná nos anos 50. E, novamente, ela atenderia a uma série de 
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necessidades que iam muito além das suas qualidades funcionais ou estéticas, não que este papel 

fosse alguma coisa aleatória. Na verdade a arquitetura moderna fora planejada justamente para 

exercer essa "função extra". Ela era, nos planos de Le Corbusier, o mais inquieto profeta da 

arquitetura moderna, o símbolo de uma nova era, por isso era não revolucionária e inovadora. Por 

isso, ao mesmo tempo era recriminada e incompreendida. 

O fato é que, independentemente de ser entendida ou não, a arquitetura moderna servia aos 

propósitos do Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (1950-1955) que via na sua 

internacionalidade (ou neutralidade estética) o elemento chave para amenizar os problemas locais 

do Paraná, mais precisamente sua desunião. 

O que o governador queria era acabar com o "confinamento provinciano"162 que ainda 

assolava o Estado e criar uma imagem na qual todos os paranaenses pudessem se espelhar. Usando 

as obras da comemoração do Centenário da Emancipação Política do Paraná como metáfora para o 

futuro do Estado, Bento buscou um respaldo simbólico na monumentalidade vanguardista da 

arquitetura moderna para concretizar suas ambições políticas. 

Na verdade o grande avanço dado pelo governo paranaense foi a construção do primeiro 

Centro Cívico moderno do mundo. Esta obra gigantesca — de escala proporcional a grandeza do 

Paraná — levantada durante o mandato de Bento antecipava os rumos da arquitetura brasileira. 

Com as obras do Centenário o Paraná se destacavam também no cenário mundial tendo suas 

obras citadas na conceituada revista Architectural Review, destacando assim a ousadia do jovem 

Estado. 

Enfim, após esta ligeira revisada nos fatos podemos concluir que o urbanismo e a 

arquitetura, durante a primeira metade do século XX, passaram por transformações cruciais — 

162 PARANÁ. Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado por ocasião da abertura da 4a Sessão 
Ordinária d 2a Legislatura pelo senhor Bento Munhoz da Rocha Netto governador do Paraná. Curitiba, 1954, p. XI. 
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como ciência e como arte —, sendo que muitas destas mudanças estão diretamente ligadas a sua 

utilização como instrumento ideológico do poder público. 

As intervenções urbanas, geralmente associadas somente aos efeitos estéticos e sanitários e 

cujo caráter social se limitava a expulsão dos socialmente indesejáveis, assumiram um papel 

unifícador de socialização do bem-estar. Pelo menos é com essa disposição ideológica que o 

urbanismo-ciência de Alfred Agache chega à Curitiba. 

Muito mais que cumprir seu papel de recuperar os equipamentos urbanos da capital, o 

urbanismo vem para colocar Curitiba na nova ordem nacional, a industrialização, e acentuar o 

desenvolvimento da cidade e do Estado. A remodelação da capital também traz em seus novos 

elementos — racionalização do espaço urbano, racionalização do tráfego, etc. — uma nova e 

reforçada demarcação da presença do poder público centralizado na figura do ditador Getúlio 

Vargas. Essa idéia está clara na nova concepção arquitetônica que se propõe para a cidade, com 

destaque para as instituições do governo. 

Investir no urbanismo era investir no nacionalismo, era fazer sentir nos pontos mais 

distantes da nação a presença de um governo atuante. 

Mas se em 1943 o urbanismo agia nestes dois níveis — local e nacional — como imposição 

de cima para baixo, ou seja, como parte de um projeto nacional de desenvolvimento, em 1953 a 

arquitetura é utilizada como veículo de projeção nacional do Estado. 

Com o fim do Estado Novo os governantes locais puderam se voltar para alguns problemas 

internos do Estado que se agravaram durante o regime ditatorial de Vargas, particularmente o que se 

referia à identidade do paranaense. 

Durante todo século XX o Paraná convocou cidadãos de todo Brasil e do mundo para povoar 

seu interior que se encontrava, até então, praticamente virgem. Essa política de ocupação foi 

reforçada com a Revolução de 30 e com o Estado Novo. O problema é que, devido as pretensões 
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nacionalistas do Varguismo, não foi possível formar uma identidade que agregasse essa demanda 

populacional à um sentimento paranista. 

Bento, quando assumiu o governo do Estado em 1951, se ocupou em transformar esses 

brasileiros que viviam no Paraná em paranaenses. Ele, que já tinha se destacado quando era 

deputado como um dos mais ferrenhos defensores da demarcação das fronteiras do Estado, como 

chefe do poder executivo tratou de resolver esses empasses do "desenvolvimento" dos anos que o 

precederam. 

Nesta política de cativação do povo do Paraná a arquitetura moderna exerceu um importante 

papel psicológico. Ela fora eleita o ícone do progresso regional, um registro de uma nova sociedade 

e de uma nova era. Não era exatamente o que Le Corbusier tinha em mente quando compôs toda 

sua estética e retórica moderna, mas já era um avanço, uma vez que um Estado assumia a 

arquitetura moderna como arquitetura oficial, como símbolo das comemorações do centenário de 

sua emancipação política. 

É lógico que a auto-promoção do governador também estava implícita nas obras do 

Centenário, afinal, as grandes obras eram uma outra maneira dele conquistar um espaço maior no 

campo político do país. 

Na verdade o que devemos atentar, e essa é a intenção deste trabalho, é justamente o caráter 

psicológico, de incitação do imaginário que essas intervenções possuíram quando concebidas. É no 

terreno da fantasia, do irreal, da teoria que encontramos a força destas mudanças de idéias. Porque, 

por exemplo, não podemos julgar as contribuições do Plano de Urbanização de Curitiba para a 

cidade porque muito pouco das sugestões foram aproveitadas. Assim como não temos como medir 

se a arquitetura arrojada do Centro Cívico de 1953 realmente despertou, na época ou depois, uma 

paranidade latente, ou conseguiu converter as diferentes culturas que formavam o Paraná na década 

de 50. 



O Divã de Concreto 101 

É justamente nas propriedades extra-funcionais (o fato de não ser apenas um plano diretor 

ou um conjunto de obras modernas, mas sim marcos de uma nova era para a capital e para o Estado) 

que se encontram as pretensões de uma nova simbologia. Seus projetos transcendem o plano físico e 

procuram atuar no imaginário das pessoas. 

Não é a toa que o caráter estético tem destaque nos dois momentos. O "lazer passivo" de 

observação, de "sentir" a cidade funcionaria como uma propaganda permanente dos caminhos 

seguros que o Estado tomava. Enfim, a arquitetura e o urbanismo, até a década de 50 ofereciam, 

através de seus dogmas, saídas para um mundo melhor e as pessoas acreditavam que elas pudessem 

ser realizadas. Essa era a vantagem da utopia alguns anos atrás. 

Mas a partir do momento em que a utopia toma forma — e Brasília é a maior prova disso — 

o encanto se quebra. Uma cidade projetada para ser o símbolo de uma nova era, aplicando toda a 

"perfeição" da teoria modernista com o objetivo de fazer nascer no cerrado brasileiro o "país do 

futuro" permanece uma incógnita: para uns é arte, para outros desperdício. 

Infelizmente nosso ceticismo e nossa descrença nas boas intenções políticas atrapalham a 

compressão do mundo em que viviam os personagens desta história — Agache, Le Corbusier, 

Capanema, Juscelino, Munhoz da Rocha, Niemeyer, etc. — e da maneira de como eles acreditavam 

que as coisas podiam ser mudadas e como poderiam ser melhores. 
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